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1. Introducció 

El present Estudi de Seguretat i Salut té per objecte la previsió respecte a prevenció de 
riscos d’accidents i malalties professionals i la identificació de les principals mesures de 
seguretat en fase d’implantació i execució de les obres de la línia de tramvia que connecta 
les dues xarxes actuals mitjançant un traçat que discorri al llarg de la Diagonal per la 
superfície.  

Servirà per donar les directrius bàsiques a les empreses constructores per a dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implanta la obligatorietat de la 
inclusió dels Estudis i Plans de Seguretat i Salut Laboral als Treballs de Construcció i Obres 
Públiques. 
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2. Dades generals de l’obra  

Denominació:  

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça 
Glòries. Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs. 

 

Ubicació de l’obra:   

Terme Municipal de Barcelona, Avinguda Diagonal entre la Plaça de Francesc Macià i 
la Plaça de les Glòries Catalanes.  

 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut:  

Miquel Lahoz Casarramona, Universitat Politècnica de Catalunya  

 

Pressupost d’execució material de l’obra:  

131.043.675,03 €  

 

Termini d’execució de l’obra:  

28 mesos  

 

Pressupost d’execució material per a Seguretat i Salut:  

811.014,14 € 
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3. Objectius de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Definir i avaluar aquells riscos que, en el seu dia, presenti la realització material del Projecte 
constructiu, amb l'objecte d'eliminar, evitar i minimitzar, els accidents laborals i malalties 
professionals.  

Els objectius que es persegueixen amb aquest treball són els següents:  

1. Conèixer el Projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica i econòmica de l'obra, amb l'objectiu de conèixer els riscos de Seguretat i 
Salut en el treball.  

2. Definir i avaluar tots els riscos que poden aparèixer al llarg de la realització dels 
treballs.  

3. Definir i establir la protecció col·lectiva i equips de protecció individual (EPI's) a 
implantar durant tot el procés d'aquesta construcció.  

4. Divulgar la prevenció decidida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla 
de Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari en el seu moment. 
Aquesta divulgació s'efectuarà entre tots els que intervenen en el procés de 
construcció.  

5. Crear un ambient de salut laboral a l'obra per que la prevenció dels accidents 
laborals i de les malalties professionals sigui eficaç.  

6. Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi un accident.  
7. Impartir formació per prevenir els accidents i, amb això, arribar a definir i a aplicar a 

l'obra els mètodes correctes de treball.  
8. Fer arribar la prevenció de riscos a cada empresa o treballadors autònoms que 

treballin a l'obra, de tal forma que s'evitin pràctiques perilloses.  
9. Dissenyar la metodologia per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

Seguretat i Salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
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4. Descripció dels treballs 

4.1. Descripció dels treballs  

El present Projecte Bàsic descriu la reforma de l’Avinguda Diagonal de Barcelona, inclosa la 
connexió entre les dues xarxes tramviàries actuals: Trambaix i Trambesòs. Es realitzen 
treballs de demolició dels paviments existents, d’esplanació, afermat i pavimentació, posta 
de via tramviària, instal·lació de catenària, reurbanització, enllumenat, senyalització, 
reposició de serveis afectats i jardineria, inclòs el transplantament d’arbres de gran port.  

4.2. Maquinària i mitjans tècnics a utilitzar   

Moviment de terres, excavacions i terraplens:  

• Maquinària d’excavació  
• Maquinària de moviment de terres  
• Maquinària de compactació  
• Camions de trabuc  
• Compressors i martells pneumàtics  
• Serres de disc  
• Eines manuals  

Sub-base i base, ferms i paviments  

• Maquinària d’estesa i compactació  
• Camions de trabuc  
• Pavimentadores  
• Regs  
• Eines manuals  

Demolicions i enderrocs  

• Maquinària de càrrega  
• Camions de trabuc  
• Compressors i martells pneumàtics  
• Eines manuals  

Pous, rases, etc.  

• Maquinària d’excavació  
• Camions  
• Formigoneres  
• Grues  
• Prefabricats  
• Eines manuals  
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Drenatges, sanejament i canalitzacions:  

• Formigoneres  
• Tubs i canonades  
• Recobriments  
• Grues  
• Prefabricats  
• Eines manuals  

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat:  

• Conduccions  
• Generadors  
• Escomeses  
• Llums i projectors  
• Armaris  
• Estacions transformadores  
• Eines manuals  

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà:  

• Formigoneres  
• Col·locació paviments  
• Prefabricats  
• Camions  
• Grues  
• Eines manuals  

Jardineria, recobriments vegetals:  

• Camions  
• Grues  
• Subministrament de plantes  
• Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió  
• Tractaments fitosanitaris  
• Eines manuals  
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5. Identificació de riscs 

5.1. Segons activitat o unitat d’obra  

Demolicions i enderrocs:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Contactes amb línies elèctriques  
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Interferències amb serveis enterrats  
• Picades i talls  
• Pols ambiental  
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions   

Moviment de terres, excavacions i terraplens:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines o vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Contactes amb línies elèctriques  
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Esllavissaments de terres 
• Interferències amb serveis enterrats  
• Picades i talls  
• Pols ambiental 
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions   

Execució de pous, rases i fonamentacions:  

• Atropellaments per màquines o vehicles   
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Caigudes a diferent nivell 
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• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Contactes amb línies elèctriques 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments 
• Eccemes i causticacions per esquitxades de formigó 
• Esllavissaments de terres 
• Interferències amb serveis enterrats  
• Picades i talls  
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions   

Sub-base i base, ferms i paviments:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Cremades per utilització de productes bituminosos  
• Eccemes i causticacions per esquitxades de formigó 
• Inhalacions de vapors 
• Pols ambiental  
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions  

Drenatges, sanejament i canalitzacions:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Contactes amb línies elèctriques  
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Eccemes i causticacions per esquitxades de formigó 
• Esllavissaments de terres 
• Interferències amb serveis enterrats  
• Pols ambiental  
• Projecció de partícules  
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• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions  

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà: 

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Cremades 
• Eccemes i causticacions per esquitxades de morter 
• Picades i talls  
• Pols ambiental 
• Projecció de partícules  
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions 

Pintura i envernissat: 

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
• Eccemes i causticions 
• Inhalacions de vapors 
• Intoxicacions  
• Picades i talls  
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions 

Jardineria, recobriments vegetals:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Cops i atrapaments  
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• Picades i talls  
• Pols ambiental 
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat:  

• Atropellaments per màquines o vehicles  
• Bolcades de màquines i vehicles  
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions de màquines o vehicles  
• Contactes amb línies elèctriques  
• Cops i atrapaments  
• Cremades 
• Interferències amb serveis enterrats  
• Picades i talls  
• Sobreesforços 
• Sorolls  
• Vibracions 

5.2. Segons maquinària o mitjans tècnics utilitzats  

Camions de trabuc:  

• Accidents de trànsit 
• Atropellaments  
• Bolcades  
• Caigudes des de la màquina 
• Caigudes per cantells de talús  
• Col·lisions  
• Cops i atrapaments  
• Pols ambiental 
• Sorolls 
• Vibracions 

Camions formigonera:  

• Accidents de trànsit 
• Atropellaments  
• Bolcades 
• Caigudes des de la màquina 
• Col·lisions 
• Cops i atrapaments  



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 6: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 13 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

• Eccemes i causticacions 
• Projeccions de partícules 
• Sorolls 
• Vibracions 

Grues automòbils:  

• Accidents de trànsit 
• Atropellaments 
• Bolcades  
• Caigudes de la càrrega  
• Caigudes des de la màquina 
• Contactes elèctrics 
• Col·lisions 
• Cops i atrapaments 
• Sorolls 
• Vibracions 

Maquinària de moviment de terres:  

• Atropellaments  
• Bolcades  
• Caigudes des de la màquina 
• Caigudes d'objectes sobre l'operari 
• Caigudes per cantells de talús  
• Contactes elèctrics 
• Col·lisions 
• Cops i atrapaments 
• Interferències amb serveis enterrats 
• Pols ambiental 
• Projeccions de partícules 
• Sorolls 
• Vibracions 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic:  

• Atropellaments  
• Bolcades  
• Caigudes des de la màquina 
• Col·lisions  
• Cops i atrapaments 
• Cremades 
• Inhalacions de vapors 
• Sorolls 
• Vibracions 
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Maquinària de compactació:  

• Atropellaments 
• Bolcades  
• Caigudes des de la màquina 
• Caigudes per cantells de talussos  
• Col·lisions  
• Cops i atrapaments 
• Projeccions de partícules 
• Sorolls 
• Vibracions 

Màquines-eina elèctriques: 

• Contactes elèctrics 
• Cops i atrapaments 
• Interferències amb serveis enterrats 
• Picades i talls  
• Projecció de partícules 
• Sobreesforços 
• Sorolls 
• Vibracions 

Plataformes i cistelles elevadores: 

• Atropellaments 
• Bolcades  
• Caigudes des de la màquina 
• Caigudes d’objectes sobre el personal 
• Col·lisions  
• Cops i atrapaments 
• Sorolls 
• Vibracions 

5.3. Riscs de danys a tercers  

Els riscos de danys a tercers poden ser:  

• Deguts a la localització de l’obra dins del casc urbà i per tant, a la proximitat de 
trànsit de vianants i rodat en la proximitat de l’obra.  

• Derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de 
l'obertura de rases i pous de cimentació. 

• Derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles.  

S’han de garantir en tot moment el accessos dels vianants al transport públic (parades de 
metro i autobús) i llocs d’interès col·lectiu com accessos de vianants i vehicles amb 
estacionaments soterrats, accessos a les zones de càrrega i descàrrega que siguin 
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compatibles amb l’execució de les obres o qualsevol altre factor determinat per la Direcció 
Facultativa.  

S’haurà de preveure tota comunicació amb les entitats corresponents a aquests serveis per 
tal de garantir el correcte funcionament dels serveis públics: gestió amb TMB, EMT i/o ATM 
pel servei de transport públic, Guardia Urbana en treballs pròxims o interferències amb 
calçada, companyies de serveis en el seu àmbit i/o cadascuna d’aquelles que puguin 
suposar un risc per a tercers.  
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6. Anàlisi i avaluació de riscs 

A cada risc identificat se li assigna una probabilitat (B – Baixa, M – Mitja, A – Alta) i unes 
conseqüències (Ld – Lleument danyós, D – Danyós, Ed – Extremadament danyós). El risc 
es classifica així en funció d’aquests dos factors en cinc categories, segons la taula següent:  

 Conseqüències 
 Prob. Ld D Ed 

B Tr To M 
M To M I 
A M I In 

Taula A6.1. Classificació dels riscos 

On: 

• Tr – Risc trivial 
• To – Risc tolerable 
• M – Risc moderat 
• I – Risc intens 
• In – Risc intolerable 

6.1. Segons activitat o unitat d’obra  

Demolicions i enderrocs 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
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Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Esllavissaments de terres x      x   x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Execució de pous, rases i fonamentacions 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Esllavissaments de terres x      x   x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Sub-base i base, ferms i paviments 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Cremades   x  x     x     
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Esllavissaments de terres x      x   x    
Inhalacions de vapors  x  x    x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     
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Drenatges, sanejament i canalitzacions 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Esllavissaments de terres x      x   x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Cremades  x   x    x     
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Pintura i envernissat 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Inhalacions de vapors  x  x    x    
Intoxicacions x     X   x     
Picades i talls   x    x     x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
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Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Jardineria, recobriments vegetals 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Picades i talls   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes a diferent nivell   x     x    x   
Caigudes al mateix nivell   x  x     x     
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Cops i atrapaments   x    x     x    
Cremades   x  x     x     
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

6.2. Segons maquinària o mitjans tècnics  

Camions de trabuc 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Accidents de trànsit   x   x     x    
Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Caigudes per cantell de talús x       x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Pols ambiental    x x      x    
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     
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Camions formigonera 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Accidents de trànsit   x   x     x    
Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Eccemes i causticacions   x    x    x     
Projecció de partícules x     x    x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Grues automòbils 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Accidents de trànsit   x   x     x    
Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes de la càrrega   x     x    x   
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Maquinària de moviment de terres 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Caigudes per cantell de talús x       x   x    
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Pols ambiental    x x      x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Maquinària d’estesa de paviment asfàltic 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
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Cops i atrapaments   x    x     x    
Cremades   x  x     x     
Inhalacions de vapors  x  x    x    
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Maquinària de compactació 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Caigudes per cantell de talús x       x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Màquines-eina elèctriques 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Cops i atrapaments   x    x     x    
Interferències amb serveis enterrats x     x    x     
Picades i talls   x    x     x    
Projecció de partícules x     x    x     
Sobreesforços   x  x     x     
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     

 

Plataformes i cistelles elevadores 

Risc identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc 
B M A Ld D Ed Tr To M I In 

Atropellaments per màquines o vehicles x      x   x    
Bolcades de màquines i vehicles x      x   x    
Caigudes des de la màquina   x    x    x    
Caigudes d’objectes sobre el personal   x    x     x    
Contactes amb línies elèctriques x      x   x    
Col·lisions de màquines o vehicles x     x    x     
Cops i atrapaments   x    x     x    
Sorolls    x x      x    
Vibracions       x x         x     
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7. Eliminació i prevenció de riscs  

7.1. Mesures generals  

Es prioritzaran sempre les proteccions col·lectives respecte de les individuals. 

Es procedirà al tancament de les zones d'aplec de materials, maquinària i medis auxiliars. 
Es deixaran les vies d’accés més adequades per l’ús del personal i la entrada de vehicles.  

Es triaran els emplaçaments més adequats per zona d'aplecs, col·locació i màquina fixa, 
quadre elèctric i els serveis provisionals d’obra.  

Se senyalitzaran els accessos a l’obra amb els corresponents cartells de prohibició: senyals 
de stop en cada porta o lloc de sortida, ús de casc obligatori, prohibit el pas a tota persona 
aliena a l’obra, entrada i sortida de vehicles.  

7.2. Proteccions col·lectives  

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de 
senyalitzar-se les conduccions elèctriques, de gas i d'aigua. Les rases, forats, desguassos, 
etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la 
seva profunditat és major de 1,50 m, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny 
abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 m 
com a màxim.  

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part 
més sortint pugui quedar a menys de 2 m de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mm2 de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 
Si la línia té més de 50 kV l'aproximació màxima serà de 4 m. Hauran d'inspeccionar-se les 
zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., 
per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció si procedís. 

Es preveuran les següents proteccions col·lectives: 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota 
dites línies  

• Tanques de limitació i protecció amb tots els elements necessaris (malla perforada, 
protectors superiors de polietilè, peus de formigó o subjeccions, brides plàstiques...)  

• Senyals de trànsit i indicatives pel desviament  
• Senyals de seguretat  
• Cinta d’abalissament  
• Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions 

de trabuc  
• Abalissament enllumenat  
• Extintors  
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• Interruptors diferencials  
• Preses de terra  

7.3. Proteccions individuals  

Es preveuran les següents proteccions col·lectives, amb obligatorietat d’obligació segons les 
característiques dels treballs: 

• Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
• Armilla reflectant: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants.  
• Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se 

partícules agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell 
pneumàtic.  

• Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els 
quals el nivell de pols sigui apreciable.  

• Parell de guants per a ús general, hauran d'utilitzar-se en totes les operacions.  
• Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic.  
• Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no 

existís cap altre tipus de protecció.  
• Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics.  
• Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni 

Col·lectiu Provincial.  
• Vestit impermeable: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's 

en condicions meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu  
• Botes de seguretat: d’us obligatori per a tot el personal de l’obra.  
• Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques.  
• Botes impermeables: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan 

s'hagi de treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat.  
• Pantalla, davantal i guants especials per a treballs de soldadura.  

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a més a 
més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics.  

7.4. Prevenció específica  

7.4.1. Cops i atrapaments per demolicions  

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de 
cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. S'utilitzaran cordes 
auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, que puguin 
donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les demolicions en el 
moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari.  
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7.4.2. Atropellaments per màquines o vehicles  

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscs. En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats 
a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. Al front dels estenedors, 
segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en aquest front, 
per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrera. En les cruïlles 
amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs 
en calçades i vorades de la mateixa. El personal que treballi en els enllaços i cruïlles 
utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari.  

7.4.3. Col·lisions i bolcades de màquines i camions  

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 
Facultativa de l'Obra o Organismes autònoms pertinents. Els talls de càrrega i descàrrega 
es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. Els cantells de pista que 
presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament Quan la descàrrega de camions es 
faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls.  

7.4.4. Pols per circulació, vent, etc.  

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.  

7.4.5. Atrapaments  

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. Pel maneig de grans 
peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. Els 
ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides.  

7.4.6. Caigudes a diferent nivell  

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament.  

7.4.7. Caigudes al mateix nivell  

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. Per a la 
cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
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cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat.  

7.4.8. Caigudes d'objectes  

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell 
de terra. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. En els 
treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. Les plataformes de treball i 
cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. Si hi ha 
esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. De manera general, es 
senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja. Quan el personal hagi de 
caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta.  

7.4.9. Electrocucions  

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. Les màquines elèctriques de ma i la xarxa 
d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. Els electricistes tindran 
a la seva disposició guants dielèctrics.  

7.4.10. Eccemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. Igualment, el personal de taller en 
contacte amb olis portarà guants. Els encarregats dels líquids desencofrants portaran 
guants, ulleres i caretes.  

7.4.11. Projecció de partícules  

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:  

• En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.  
• Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 

escarpa.  
• Demolicions.  
• Treballs de neteja amb aire a pressió.  
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7.4.12. Cremades  

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. Els operaris encarregats de la 
bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. Els treballadors encarregats de 
l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que els arribi als peus.  

7.4.13. Incendis-Explosions  

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. Els 
equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés.  

7.4.14. Vibracions, lumbàlgies  

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori.  

7.4.15. Punxades i talls  

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.  

7.4.16. Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat  

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.  

7.4.17. Sorolls  

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques.  

7.4.18. Ensorraments d'excavacions  

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 
d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de 
ventilació i els operaris utilitzaran caretes.  
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7.4.19. Radiacions  

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.  

7.4.20. Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres  

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 
línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el 
contacte. Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació 
dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de 
perill.  

7.5. Formació  

A la contractació de cada treballador i periòdicament durant el desenvolupament de l’obra, 
s'informarà de les mesures de Seguretat i Salut que hauran d'adoptar-se en els treballs, així 
com de l’obligatorietat que tenen de complir-les.  

Abans de començar cada treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se li faciliti i que les utilitza sense perill 
per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i 
les normes necessàries per garantir el citat fi.  

7.6. Serveis sanitaris i primers auxilis  

7.6.1. Reconeixement mèdic  

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball i que serà repetit en el període d'un any. S'analitzarà l'aigua destinada al 
consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat si no procedeix de la xarxa de 
proveïment de la població.  

7.6.2. Farmaciola  

A l’obra s’instal·larà un maletí farmaciola de primers auxilis, amb tots els articles que 
s’especifiquen a continuació: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom 
o cristalmina, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets 
antihemorràgics, bossa per aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits 
autoadhesius, antiespasmódics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència i xeringues d'un sol 
ús.  
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La ubicació del maletí farmaciola estarà degudament senyalitzada i haurà de ser coneguda 
per tots els treballadors de l’obra.  

El maletí farmaciola es revisarà cada mes, reposant aquells articles que hagin estat utilitzats. 

7.6.3. Assistència a accidentats  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics on hauran de 
traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. Caldrà disposar a l'obra, 
en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid transport dels accidentats als centres 
d'assistència. 

La llista inclourà, com a mínim, els següents centres i telèfons: 

Hospital de Barcelona 
Avinguda Diagonal, 660 
08034 Barcelona 
93 254 24 00 

Hospital Clínic 
Carrer Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
93 227 54 00 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Carrer de Sant Quintí, 89 
08026 Barcelona 
93 291 90 00 

Telèfons d’utilitat: 
Emergències:   112 
Bombers:   080 
CatSalut:   061 
Policia Nacional:  091 
Mossos d’Esquadra:  112 
Guàrdia Urbana:  092 

7.7. Serveis comuns  

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. El vestuari disposarà de 
seients i caselles individuals amb clau. Els serveis higiènics tindran, com a mínim, un lavabo 
i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc 
treballadors. L’àmbit de projecte es troba a una zona urbana amb restaurants i bars propers, 
per tant no es disposarà de menjadors.  
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7.8. Prevenció de riscs de danys a tercers  

A fi de preveure possibles danys a tercers, es durà a terme el tancament, senyalització i 
enllumenat de l'obra, d’acord amb la normativa vigent. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants i en qualsevol cas seguir 
amb les instruccions de Guardia Urbana. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar i al mateix temps protegir al vianant dels perills que puguin ocasionar en 
el interior de l’obra.  

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent, inclosa la col·locació 
de cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens i la senyalització per 
indicar el recorregut alternatiu pels vianants. Es garantirà la continuïtat dels itineraris 
peatonals interromputs amb les mínimes desviacions possibles i sobre la pròpia vorera 
sempre que sigui possible. En cas que no es pugui realitzar el desviament sobre la vorera, 
els itineraris alternatius sobre la calçada hauran d’estar adequadament protegits del trànsit i 
complir les condicions d’accessibilitat que fixa la normativa en vigor.  

Caldrà preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors i correctament senyalitzat. Tanmateix, es previndrà a tots els operaris 
de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que hauran de prendre especial cura 
durant els períodes d’entrada i sortida de la canalla a l’escola. 

7.9. Senyalització d’obra  

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., se senyalitzaran per 
tal d'evitar accidents de curiosos. La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció 
Facultativa i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o 
modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8.3-IC 
de senyalització d’obres. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,68000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut 38,00000 €

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 29,06000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 46,97000 €

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,62000 €
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MATERIALS

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

1,68000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,67000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,70000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25000 €

B142BA00 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

7,25000 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

B144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

28,26000 €

B144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 945,00000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 35,10000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

B1459630 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

6,74000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69000 €

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 9,41000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN

60,64000 €
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MATERIALS

4843
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb

corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

48,59000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

97,69000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,60000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340

4,93000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,86000 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25000 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

14,05000 €

B1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió, sense elements metàl·lics,
homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i UNE-EN 470-1

91,20000 €

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

23,09000 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13000 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

31,36000 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 9,62000 €

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE
0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,70000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €
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MATERIALS

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 221,00000 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfície 100x100
cm i de gruix 3 mm

42,13000 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra

558,74000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,48000 €

B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,80000 €

B16C0006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 110,66000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

57,38000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,15000 €

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 , per a seguretat i salut

1,28000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,59000 €

B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a seguretat i salut 0,61000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,52000 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 1,71000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,68000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,14000 €

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut 2,79000 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 8,11000 €

B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares, per a seguretat i salut 5,30000 €

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 24,68000 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut

50,68000 €

B1ZFM100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, per a
seguretat i salut

2,90000 €

B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut

67,23000 €

B1ZGM3JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut

235,81000 €

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

11,20000 €

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut 66,84000 €
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B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 4,04000 €

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical , per a seguretat i salut

219,16000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

18,60000 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

236,07000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i salut 8,16000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 8,18000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,39000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,54000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,47000 €

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

123,61000 €

BBLZ2212 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

11,19000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut

6,70000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

246,01000 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,17000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 170,51000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

119,21000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

118,49000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €
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BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,47000 = 0,09735
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

Subtotal: 0,33035 0,33035
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 38,00000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,72000 = 0,04948
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 8,11000 = 0,20681

Subtotal: 0,25629 0,25629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00496

COST DIRECTE 0,78160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78160

P-2 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,006 /R x 19,47000 = 0,11682
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

Subtotal: 0,39642 0,39642
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 38,00000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,72000 = 0,18600
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 8,11000 = 0,81100

Subtotal: 0,99700 0,99700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00595

COST DIRECTE 1,62737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62737

P-3 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

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1,000      x 5,97000 = 5,97000
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segons UNE-EN 812

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-4 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 25,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 19,28000 = 19,28000

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 25,25000 25,25000

COST DIRECTE 25,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,25000

P-5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 21,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 21,77000 = 21,77000

Subtotal: 21,77000 21,77000

COST DIRECTE 21,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77000

P-6 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 14,38000 = 14,38000

Subtotal: 14,38000 14,38000

COST DIRECTE 14,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38000



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P-7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,25000 = 8,25000

Subtotal: 8,25000 8,25000

COST DIRECTE 8,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25000

P-8 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

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142BA00 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

1,000      x 7,25000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000

COST DIRECTE 9,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77000

P-10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,75 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-12 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,10000 = 15,10000

Subtotal: 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 15,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10000

P-13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000
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COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69000

P-14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P-15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000

P-16 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 12,25000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000

P-17 H144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un
allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

Rend.: 1,000 28,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un
allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim
del 16% d'oxigen, homologada segons CE

1,000      x 28,26000 = 28,26000
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Subtotal: 28,26000 28,26000

COST DIRECTE 28,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,26000

P-18 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire
comprimit, homologat segons UNE-EN 137

Rend.: 1,000 945,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire
comprimit, homologat segons UNE-EN 137

1,000      x 945,00000 = 945,00000

Subtotal: 945,00000 945,00000

COST DIRECTE 945,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 945,00000

P-19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 35,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 35,10000 = 35,10000

Subtotal: 35,10000 35,10000

COST DIRECTE 35,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10000

P-20 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000

COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91000



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

P-21 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

Rend.: 1,000 6,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 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

1,000      x 6,74000 = 6,74000

Subtotal: 6,74000 6,74000

COST DIRECTE 6,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74000

P-22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000

P-23 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000

P-24 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

1,000      x 9,41000 = 9,41000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,41000 9,41000

COST DIRECTE 9,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,41000

P-25 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 16,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 16,39000 = 16,39000

Subtotal: 16,39000 16,39000

COST DIRECTE 16,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39000

P-26 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 22,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

COST DIRECTE 22,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04000

P-27 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 60,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

1,000      x 60,64000 = 60,64000
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homologades segons DIN 4843

Subtotal: 60,64000 60,64000

COST DIRECTE 60,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000

P-28 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Rend.: 1,000 48,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000      x 48,59000 = 48,59000

Subtotal: 48,59000 48,59000

COST DIRECTE 48,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,59000

P-29 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,26000 = 14,26000

Subtotal: 14,26000 14,26000

COST DIRECTE 14,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26000

P-30 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000 97,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

1,000      x 97,69000 = 97,69000

Subtotal: 97,69000 97,69000

COST DIRECTE 97,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,69000

P-31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 2,33000 2,33000
Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,90000 = 0,90000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 20,50000 20,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03495

COST DIRECTE 22,86495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86495

P-32 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 5,11000 = 5,11000

Subtotal: 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11000

P-33 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000

COST DIRECTE 18,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,66000

P-34 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 17,04000 = 17,04000
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Subtotal: 17,04000 17,04000

COST DIRECTE 17,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04000

P-35 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 17,04000 = 17,04000

Subtotal: 17,04000 17,04000

COST DIRECTE 17,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04000

P-36 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,02000 = 16,02000

Subtotal: 16,02000 16,02000

COST DIRECTE 16,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,02000

P-37 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000
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COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34000

P-38 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-39 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000

P-40 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 5,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66000

P-41 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

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de
construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN
340

1,000      x 4,93000 = 4,93000
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Subtotal: 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000

P-42 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,86000 = 14,86000

Subtotal: 14,86000 14,86000

COST DIRECTE 14,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86000

P-43 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,25000 = 13,25000

Subtotal: 13,25000 13,25000

COST DIRECTE 13,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25000

P-44 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000

P-45 H1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions
elèctriques en tensió, sense elements metàl·lics,
homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i
UNE-EN 470-1

Rend.: 1,000 91,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions

elèctriques en tensió, sense elements metàl·lics,
homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i
UNE-EN 470-1

1,000      x 91,20000 = 91,20000

Subtotal: 91,20000 91,20000

COST DIRECTE 91,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,20000

P-46 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb
tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb
tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 23,09000 = 23,09000

Subtotal: 23,09000 23,09000

COST DIRECTE 23,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09000

P-47 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 7,13000 = 7,13000

Subtotal: 7,13000 7,13000

COST DIRECTE 7,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13000

P-48 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 31,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires
reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 31,36000 = 31,36000

Subtotal: 31,36000 31,36000
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COST DIRECTE 31,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,36000

P-49 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-50 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 9,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 9,62000 = 9,62000

Subtotal: 9,62000 9,62000

COST DIRECTE 9,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62000

P-51 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121,
tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121,
tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses

1,000      x 4,62000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

COST DIRECTE 4,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62000

P-52 H14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

Rend.: 1,000 19,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 19,28000 = 19,28000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,28000 19,28000

COST DIRECTE 19,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,28000

P-53 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de
polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb
una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i
2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 7,78800 7,78800
Materials

B1ZFM100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, per a seguretat i salut

0,250      x 2,90000 = 0,72500

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut

1,200      x 2,79000 = 3,34800

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

0,130      x 1,71000 = 0,22230

B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a seguretat i salut

0,900      x 0,61000 = 0,54900

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

1,000      x 1,68000 = 1,68000

Subtotal: 6,52430 6,52430

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,27258

COST DIRECTE 14,58488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,58488

P-54 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 10,69250 10,69250
Materials

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,020      x 57,38000 = 1,14760

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,52000 = 0,77440
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B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 2,34200 2,34200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10693

COST DIRECTE 13,14143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14143

P-55 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 12,83100 12,83100
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

10,000      x 0,42000 = 4,20000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800      x 0,59000 = 5,78200

Subtotal: 9,98200 9,98200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12831

COST DIRECTE 22,94131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,94131

P-56 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del
terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 116,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,900 /R x 23,30000 = 20,97000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,900 /R x 19,47000 = 17,52300

Subtotal: 38,49300 38,49300
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,100 /R x 42,62000 = 4,26200

Subtotal: 4,26200 4,26200
Materials

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ,
per a seguretat i salut

3,000      x 1,28000 = 3,84000

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

9,000      x 1,71000 = 15,39000
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B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

52,500      x 0,93000 = 48,82500

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a
seguretat i salut

3,000      x 1,68000 = 5,04000

Subtotal: 73,09500 73,09500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38493

COST DIRECTE 116,23493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,23493

P-57 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947

COST DIRECTE 5,63647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63647

P-58 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947

COST DIRECTE 7,66647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66647



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P-59 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 0,22762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22762

P-60 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00000

P-61 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

COST DIRECTE 1,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16000

P-62 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000
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COST DIRECTE 20,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-63 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat Rend.: 1,000 232,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 11,65000 11,65000
Materials

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 1,000      x 221,00000 = 221,00000

Subtotal: 221,00000 221,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11650

COST DIRECTE 232,76650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,76650

P-64 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus
perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de
camió

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70000

P-65 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 95,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 95,48000 = 95,48000

Subtotal: 95,48000 95,48000

COST DIRECTE 95,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,48000

P-66 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm

Rend.: 1,000 42,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres
elèctrics de distribució, de superfície 100x100 cm i de
gruix 3 mm

1,000      x 42,13000 = 42,13000
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Subtotal: 42,13000 42,13000

COST DIRECTE 42,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,13000

P-67 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal·lat

Rend.: 1,000 601,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000
Materials

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

1,000      x 558,74000 = 558,74000

Subtotal: 558,74000 558,74000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42770

COST DIRECTE 601,93770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 601,93770

P-68 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 43,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42770

COST DIRECTE 43,19770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19770

P-69 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470

P-70 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80000

P-71 H16C4006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
(rms)

Rend.: 1,000 110,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B16C0006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
(rms)

1,000      x 110,66000 = 110,66000

Subtotal: 110,66000 110,66000

COST DIRECTE 110,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,66000

P-72 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 141,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,39800

COST DIRECTE 141,19800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,19800

P-73 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470

P-74 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 24,68000 24,68000

COST DIRECTE 24,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68000

P-75 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,14000 = 0,04200

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,72200 0,72200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 2,69821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69821

P-76 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

Rend.: 1,000 50,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 24,89600 24,89600
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 46,97000 = 18,78800
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Subtotal: 18,78800 18,78800
Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37344

COST DIRECTE 50,75744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,75744

P-77 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,370 /R x 19,47000 = 7,20390

Subtotal: 7,20390 7,20390
Materials

B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a
dues cares, per a seguretat i salut

1,000      x 5,30000 = 5,30000

Subtotal: 5,30000 5,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10806

COST DIRECTE 12,61196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,61196

P-78 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,005 /R x 19,47000 = 0,09735
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,011 /R x 23,30000 = 0,25630

Subtotal: 0,35365 0,35365
Maquinària

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,001 /R x 38,00000 = 0,03800

Subtotal: 0,03800 0,03800
Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,1081      x 8,11000 = 0,87669

Subtotal: 0,87669 0,87669
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00530

COST DIRECTE 1,27364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27364

P-79 HBA21811 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980

Subtotal: 0,21768 0,21768
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,002 /R x 29,06000 = 0,05812

Subtotal: 0,05812 0,05812
Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,1918      x 8,11000 = 1,55550

Subtotal: 1,55550 1,55550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00327

COST DIRECTE 1,83457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83457

P-80 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,015 /R x 23,30000 = 0,34950

Subtotal: 0,54420 0,54420
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,005 /R x 29,06000 = 0,14530

Subtotal: 0,14530 0,14530
Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,2876      x 8,11000 = 2,33244

Subtotal: 2,33244 2,33244
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00816

COST DIRECTE 3,03010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03010

P-81 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 13,10550 13,10550
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 29,06000 = 2,61540

Subtotal: 2,61540 2,61540
Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,7201      x 8,11000 = 5,84001

Subtotal: 5,84001 5,84001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19658

COST DIRECTE 21,75749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75749

P-82 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000
Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 43,54000 = 43,54000

Subtotal: 43,54000 43,54000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 63,20470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,20470

P-83 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 99,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 79,47000 = 79,47000

Subtotal: 79,47000 79,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 99,13470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,13470

P-84 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,34000 = 12,34000

Subtotal: 12,34000 12,34000

COST DIRECTE 12,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,34000

P-85 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 153,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

Subtotal: 29,20500 29,20500
Materials

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 123,61000 = 123,61000

Subtotal: 123,61000 123,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29205

COST DIRECTE 153,10705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,10705

P-86 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat

1,000      x 18,60000 = 18,60000
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PARTIDES D'OBRA

i salut
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i

salut
0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02921

COST DIRECTE 21,68171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,68171

P-87 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 292,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,68000 = 20,68000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 23,30000 = 34,95000

Subtotal: 55,63000 55,63000
Materials

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a
seguretat i salut

1,000      x 236,07000 = 236,07000

Subtotal: 236,07000 236,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,55630

COST DIRECTE 292,25630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,25630

P-88 HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 16,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 3,11200 3,11200
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,040 /R x 42,62000 = 1,70480

Subtotal: 1,70480 1,70480
Materials

BBLZ2212 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

1,000      x 11,19000 = 11,19000

Subtotal: 11,19000 11,19000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668

COST DIRECTE 16,05348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05348

P-89 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00389

COST DIRECTE 10,28329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28329

P-90 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 19,47000 = 0,48675

Subtotal: 0,48675 0,48675
Materials

BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 8,16000 = 8,16000

Subtotal: 8,16000 8,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00487

COST DIRECTE 8,65162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65162

P-91 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,47000 = 1,26555

Subtotal: 1,26555 1,26555
Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,53000 = 5,53000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,59000 = 0,07080

Subtotal: 5,60080 5,60080
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01266

COST DIRECTE 6,87901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87901

P-92 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a
seguretat i salut

1,000      x 8,18000 = 8,18000

Subtotal: 8,18000 8,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947

COST DIRECTE 10,14647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14647

P-93 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 13,39000 = 5,35600

Subtotal: 5,35600 5,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01168

COST DIRECTE 6,53588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53588

P-94 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,550 /R x 20,68000 = 11,37400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

Subtotal: 24,18900 24,18900
Materials

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a
seguretat i salut

1,000      x 50,68000 = 50,68000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 50,68000 50,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36284

COST DIRECTE 75,23184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,23184

P-95 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 81,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,220 /R x 20,68000 = 4,54960
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,390 /R x 23,30000 = 9,08700

Subtotal: 13,63660 13,63660
Materials

B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

1,000      x 67,23000 = 67,23000

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 67,58000 67,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20455

COST DIRECTE 81,42115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,42115

P-96 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 256,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,220 /R x 20,68000 = 4,54960
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,660 /R x 23,30000 = 15,37800

Subtotal: 19,92760 19,92760
Materials

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000
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PARTIDES D'OBRA

B1ZGM3JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

1,000      x 235,81000 = 235,81000

Subtotal: 236,16000 236,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29891

COST DIRECTE 256,38651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,38651

P-97 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 20,68000 = 4,81844
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 23,30000 = 5,42890

Subtotal: 10,24734 10,24734
Materials

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

1,000      x 4,04000 = 4,04000

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

1,000      x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 15,24000 15,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15371

COST DIRECTE 25,64105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,64105

P-98 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,99000 21,99000
Materials

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i
salut

1,000      x 66,84000 = 66,84000

Subtotal: 66,84000 66,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32985

COST DIRECTE 89,15985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,15985

P-99 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 260,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,340 /R x 20,68000 = 7,03120
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,400 /R x 23,30000 = 32,62000

Subtotal: 39,65120 39,65120
Materials

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , per a seguretat i salut

1,000      x 219,16000 = 219,16000

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 219,76000 219,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,99128

COST DIRECTE 260,40248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,40248

P-100 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,79600 8,79600
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,17000 = 36,17000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,48000 36,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13194

COST DIRECTE 45,40794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40794
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P-101 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 246,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000

P-102 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 143,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

1,000      x 143,07000 = 143,07000

Subtotal: 143,07000 143,07000

COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000

P-103 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

1,000      x 171,59000 = 171,59000
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interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000

P-104 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 48,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000
Materials

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat
i salut

1,000      x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 24,68000 24,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58250

COST DIRECTE 48,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,56250

P-105 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 4,86750 4,86750
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,17000 = 54,17000

Subtotal: 54,17000 54,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12169

COST DIRECTE 59,15919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,15919

P-106 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050
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Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 77,55000 = 19,38750

Subtotal: 19,38750 19,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07301

COST DIRECTE 22,38101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38101

P-107 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04868

COST DIRECTE 54,90568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,90568

P-108 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02434

COST DIRECTE 1,93784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93784

P-109 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 179,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,375 /R x 23,30000 = 8,73750

Subtotal: 8,73750 8,73750
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Materials
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per

a seguretat i salut
1,000      x 170,51000 = 170,51000

Subtotal: 170,51000 170,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21844

COST DIRECTE 179,46594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,46594

P-110 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 119,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,21000

P-111 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 118,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 118,49000 = 118,49000

Subtotal: 118,49000 118,49000

COST DIRECTE 118,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,49000

P-112 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 78,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000
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COST DIRECTE 78,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,99000

P-113 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 200,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 200,49000 = 200,49000

Subtotal: 200,49000 200,49000

COST DIRECTE 200,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,49000

P-114 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COST DIRECTE 21,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39000

P-115 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55000

P-116 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 212,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,00000



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/15 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

P-117 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470
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1. Introducció 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un document 
contractual d’aquesta obra que té per objecte:  

• Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.  
• Exposar les normes preventives d'obligat compliment en determinats casos o exigir 

al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles 
que són pròpies del seu sistema de construcció d’aquesta obra.  

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior de lo 
construït.  

• Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar.  
• Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida. 
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2. Condicions generals 

A la Memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els medis de protecció 
col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que en l'obra, es compleixin tots 
ells, amb les següents condicions generals:  

• La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada en els Plànols del Pla 
Seguretat i Salut.  

• Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, 
requereixen per poder ser aprovades una representació tècnica de qualitat en forma 
de Plànols d'execució d'obra.  

• Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en aplec, disponibles per al seu 
ús immediat.  

• Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen 
caducitat d’ús reconeguda.  

• Les proteccions col·lectives, abans de ser necessari el seu ús, estaran en aplec a 
l'obra amb les condicions idònies d’emmagatzematge per a la seva conservació. 
Seran examinades pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o en el seu cas, 
per la Direcció Facultativa, per comprovar si la seva qualitat es correspon amb la 
definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut 
que s’arribi a aprovar.  

• Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament al inici de qualsevol treball 
que requereixi el seu muntatge. Queda prohibida la iniciació d’un treball o activitat 
que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complert.  

• El Contractista adjudicatari fixarà la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació 
i retirada de cada una de les proteccions col·lectives que es contenen en aquest 
Estudi de Seguretat i Salut.  

• Les proteccions col·lectives seran desmuntades d’immediat quan es contemplin 
deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una 
vegada solucionat el problema. Mentrestant es realitza aquesta operació, es 
suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per 
evitar accidents. Aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips 
de protecció individual.  

• Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la 
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
Si això passa, la nova situació serà definida en els plànols de Seguretat i Salut, per 
concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols 
hauran de ser aprovats pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut.  

• Les proteccions col·lectives projectades estan destinades a la protecció dels riscos 
de tots els treballadors i visitants de l’obra, es a dir, treballadors de l’empresa 
principal, empreses subcontractades, empreses col·laboradores, treballadors 
autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat.  

• El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, 
manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva per els seus medis o 
mitjançant subcontractació.  

• El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, es preferible a l’ús d’equips de protecció individual per defensar-se 
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d’idèntic risc, por tot això no es permetrà el canvi d’ús de protecció col·lectiva pel 
d’equips de protecció individual.  

• El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i 
muntada, les proteccions col·lectives que no estiguin be, per qualsevol causa, fins 
que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa del Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut.  

2.1. Disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, addicionalment a les prescripcions contingudes en aquest Plec, totes les 
disposicions, normes i lleis que facin referència a les obres a realitzar. Entre altres, seran 
d’aplicació les Lleis, Plecs, Normes, Instruccions i Recomanacions que es descriuen a 
continuació. Les versions de les normes a utilitzar seran sempre les més recents. En cas 
que, en el moment d’execució del projecte, alguna normativa hagués estat substituïda o 
actualitzada, prendran preferència les disposicions de la normativa en vigor. En cas de 
diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més 
moderna sobre la més antiga. La Direcció Facultativa dirimirà les possibles contraccions 
que derivin de les diferents normatives d’aplicació. 

• Codi Civil.  
• Codi Penal. 
• Conveni 119 de la OIT, relatiu a la protecció de la maquinària. 
• Conveni 127 de la OIT, relatiu al pes màxim de la càrrega que pot ser transportada 

per un treballador. 
• Conveni 148 de la OIT, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

professionals deguts a la contaminació de l’aire, el soroll i les vibracions en el lloc de 
treball. 

• Conveni 162 de la OIT, sobre utilització de l’asbest en condicions de seguretat. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
• Decret 120/1992, de 28 de d’abril, per la qual es regulen les característiques que 

han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren en el subsòl. Modificat pel Decret 196/1992. 

• Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió.  
• Decret 3151/1968 de 28 de novembre. Rectificat en el BOE de 8 de març de 1969.  
• Decret de 16 d’agost de 1969. Modificacions BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març 

de 1972.  
• Directiva 2001/45/CE, de 27 de junio de 2001, del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. (2ª directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).  

• Directiva 89/269/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 
95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995. Establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo. 
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• Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos 
de protección individual en el trabajo.  

• Directiva 90/269/CEE. Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Directiva 92/57/CEE. Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.  

• EN 74 (UNE 76503) juliol de 1998. Unions, espigues, ajustables i plaques 
d’assentament per bastides de treball i puntals d’apuntalament de tubs d’acer. 
Requisits i assaigs. 

• HD 1039 (UNE 76505) març 1990. Tubs d’acer per puntals d’apuntalament i bastides 
de treball. Condicions generals, assaigs 

• ITC-MIE-APQ-005. Emmagatzematge d'ampolles i botellons de gasos comprimits, 
liquats i dissolts a pressió. Orden de 21 de juliol de 1992.  

• Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales.  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
• Ley 54/2004, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 
• Orden de 16 de maig de 1995. 
• Orden de 23 de maig de 1977. Reglamentació d’aparells elevadors para obres. 

Modificació: Ordren de 7 de març de 1981  
• Orden de 28 de juny de 1988. Introducció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 

Reglament de Aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables 
per obres. Modificació: Orden de 16 d’abril de 1990  

• Orden de 29 de abril de 1999, por la cual se modifica la Orden de 6 de mayo de 
1988 de Requisits i Dades de les Comunicacions d’Apertura Prèvia o Reprensió 
d’Activitats. 

• Orden de 31 d’agost de 1987. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
terminació d’obres fixades en vies fora de poblat. Norma de Carreteres 8.3-IC.  

• Orden de 6 de maig de 1988 (BOE núm. 117 de 16.05.88), en la qual es determinen 
els requisits de dades que han de reunir les comunicacions d’apertura dels centres 
de treball. 

• Orden de 6 de maig de 1994 modifica el període transitori establert pel Real Decreto 
1407/1992, de 20 de novembre.  

• Orden Ministerial de 25 de març de 1998 per la qual s’adapta en funció del progrés 
tècnic el Real Decreto 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

• Orden Ministerial de 27 de julio de 1999 per la qual es determinen les condicions 
que han de reunir els extintors d’incendis instal·lats en vehicles de transport de 
persones o de mercaderies. 

• Orden TAS/2926/2002 de 19 de novembre de 2002, per la qual s’estableixen nous 
models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva 
transmissió per procediment electrònic. 
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• Orden VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats. 

• Ordenanza de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació: 
BOE: 02/11/89. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC Nº 2565, de 
27/01/1998). S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció.  

• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen nous models per a la 
notificació d’accidents de treballs i es donen instruccions per al seu emplenament i 
tramitació. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivar-se 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, pel que es modifica el Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció aprovat pel Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
novembre. BOE Número 234 de 30/09/1997. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors front als riscos 
derivats de l’exposició al soroll durant el treball.  

• Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.  

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglament de seguretat en les màquines. 
Correccions BOE 4 d’octubre de 1986.  

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, pel que es desplega l’article 24 de la Llei 
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 

• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación. 

• Real Decreto 1942/1993. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendio.  
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• Real Decreto 216/199, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 286/2006, de 11 de marzo, sobre la protección de la salud i la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y por el 
que se amplia su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.  

• Real Decreto 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  

• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo.  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Disposicions d’aplicació de la Directiva 
89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre 
màquines. Reglament de recipients a pressió.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
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• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo.  

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.  

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. Transposición de la directiva 89/656/CEE.  

• Real Decreto 780/1998, de 30 d’abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras i otras aplicaciones”.  

• Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento eletrotécnico para baja tensión.  

• Resolució de 18 de maig de 2006, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i 
castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

• Resolució de 26 de novembre de 2002, de la Sotssecretaria, per la qual es regula la 
utilització del Sistema de Declaració Electrònica d’Accidents de Treball (DeltA) que 
possibilita la transmissió per procediment electrònica de els nous models per a la 
notificació d’accidents de treball, aprovats per l’Ordre TAS/2926/2002, de 19 de 
novembre. 

• Text Refòs de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• TIC 341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

• TRI 301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i 
protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a 
l’àmbit territorial de Catalunya. 

• UNE 81.650.80. Xarxes de Seguretat. Característiques i assaigs. 

2.2. Obligacions del Contractista en matèria de Seguretat i 
Salut 

Complir i fer complir en l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de 
l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la Seguretat i Salut en el 
treball d’aplicació a l’obra.  

Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut complint amb l’articulat del Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, per 
la qual s’estableix el llibre d’incidències, que respectarà el nivell de prevenció definit en tots 
els documents d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. Requisit sense el qual no podrà ser 
aprovat. 
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Presentar el Pla de Seguretat a l’aprovació del coordinador de Seguretat i Salut abans del 
començament de l’obra. Realitzar diligentment els ajustos que siguin necessaris per a que 
l’aprovació pugui ser atorgada; i no començar l’obra fins que aquest tràmit hagi s'hagi 
completat Lliurar el Pla de Seguretat aprovat, a les persones que defineix el Real Decreto 
1627/1997 de 24 d’octubre.  

Notificar al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, amb 15 
dies d’antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de que pugui 
programar les activitats i assistir a la firma de l’acta de replanteig, ja que aquest document, 
és el que posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi.  

En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els Pressupostos de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, 
acordar les diferències i donar la solució més oportuna, amb l'autor de l’Estudi de Seguretat 
i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig.  

Transmetre la prevenció continguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots els 
treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer complir les mesures de 
prevenció previstes.  

Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial 
principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en el Plec 
de Condiciones Tècniques Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin 
utilitzar-se de manera immediata i eficaç. 

Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides en el Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, mantenir-la en bon estat, 
canviar-la de posició i retirar-la quan sigui necessari.  

Muntar a temps les instal·lacions provisionals per treballadors, mantenir-les en bon estat de 
confort i neteja, realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del material 
fungible i la retirada definitiva.  

Complir amb lo expressat en el Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla de 
Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: Accions a seguir en cas d’accident laboral. 

Informar immediatament dels accidents laborals al Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra, tal com queda definit en l’apartat Accions a seguir en cas 
d’accident laboral.  

Disposar en aplec a l'obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de 
prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les condicions que 
expressament s’especifiquen dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de 
Seguretat i Salut.  

Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic preventiva, 
dels possibles imprevistos del Projecte o motivats pels canvis d’execució decidits sobre la 
marxa, durant l’execució de l’obra. 

Incloure en el Pla de Seguretat i Salut que presentarà per la seva aprovació, les mesures 
preventives implantades en la seva empresa i que són pròpies del seu sistema de 
construcció. 
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Composar en el Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per que sigui conegut per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut.  

Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar explicació al Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, l’anàlisi permanent de riscos al que com a 
empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos 
Laborals, amb la finalitat de conèixer i prendre les decisions que siguin oportunes. 

El Contractista haurà de comptar amb l'assessorament del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se 
durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a 
adoptar.  

L'empresa Contractista disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

2.3. Perfils i funcions del personal de prevenció Encarregat de 
Seguretat i Salut  

En aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia la prevenció i protecció 
decidides, es fa necessària la presència d’un Encarregat de Seguretat, amb capacitat 
d’entendre i transmetre els continguts del Pla de Seguretat i Salut, que serà contractat pel 
Contractista adjudicatari de l’obra i que garanteixi amb la seva feina quotidiana, els nivells 
de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i Salut amb les següents funcions 
tècniques, que es defineixen en el conjunt de riscos i prevenció detectats per aquesta obra.  

Funcions a realitzar per l’Encarregat de Seguretat: 

• Seguirà les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada 
al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.  

• Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col·lectives. 

• Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla de 
Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visitants els equips de protecció 
individual. 

• Mesurarà el nivell de la seguretat de l’obra, compliment les llistes de seguiment i 
control, que donarà al cap d’obra per al seu coneixement i al Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, per a que prengui les decisions 
oportunes. 

• Realitzarà les medicions de les certificacions de Seguretat i Salut.  
• S’incorporarà com a vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra. 
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2.4. Coordinació en matèria de Seguretat i Salut  

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de 
coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les 
activitats de l’obra per tal que els contractistes i, en el seu cas, subcontractistes i/o 
autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Haurà d’aprovar el Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats empresarials, 
coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i 
adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra.  

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut no sigui necessària. 

2.5. El Pla de Seguretat i Salut 

El Pla de Seguretat i Salut serà realitzat pel Contractista adjudicatari, complint els requisits 
que es relacionen a continuació:  

• Complirà les especificacions del Real Decreto 1627/1997 i concordants, 
confeccionant-lo abans de la signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit 
indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de la 
mencionada acta, que recollirà expressament el compliment de tal circumstància. 

• Respectarà el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de construcció que 
és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que consideri 
necessari per obtenir el compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. A més està obligat a subministrar, els documents i definicions que 
en ell se li exigeixen, especialment el Pla d’execució d’obra, contenint de forma 
desglossada les partides de Seguretat i Salut. 

• Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.  
• Subministrarà Plànols de qualitat tècnica, Plànols d’execució d’obra amb els detalls 

oportuns per la seva millor comprensió. No contindrà croquis de les anomenades 
fitxes de seguretat de tipus genèric llevat si els inclou en una separata formativa 
informativa pels treballadors totalment separada del cos documental del Pla de 
Seguretat i Salut. En qualsevol cas no tindran la categoria de Plànols de seguretat i 
en conseqüència, mai s'acceptaran com substitutius d'ells.  

• No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo 
especificat en els apartats anteriors.  

• L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada en cada pàgina i en cada 
Plànol del Pla de Seguretat i Salut. El nom de l’obra que representa, apareixerà en 
l’encapçalament de cada pàgina i al caixetí d’identificació de cada Plànol.  

• Es presentarà enquadernat a mida DIN A4.  
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• Memòria, Plec de Condicions i Pressupost, estaran segellats a la darrera pàgina 
amb el segell oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els Plànols tindran imprès 
el segell mencionat al seu caixetí d’identificació o caràtula.  

2.6. Avaluació de les alternatives proposades pel Pla de 
Seguretat i Salut  

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, per avaluar les alternatives proposades pel 
Contractista adjudicatari en el seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris 
tècnics:  

Respecte a la protecció col·lectiva:  

• El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no 
tindran més riscos o de major gravetat, que els que tingui la solució d’un risc 
decidida en aquest treball.  

• No pot ser substituïda per equips de protecció individual.  
• No augmentaran els costos econòmics previstos.  
• No implicarà un augment del termini d’execució d’obra.  
• No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut.  
• Les solucions previstes en aquest Estudi de seguretat, que estiguin comercialitzades 

amb garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes per altres de tipus 
artesanal, (fabricades en taller o en l’obra), llevat que aquestes es justifiquin 
mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics i la firma d’un 
tècnic competent.  

Respecte als equips de protecció individual:  

• Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest 
Estudi de Seguretat.  

• No augmentaran els costos econòmics previstos, llevat si s’efectua la presentació 
d’una complerta justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la 
qualitat decidida en aquest Estudi de Seguretat.  

Altres assumptes:  

• El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions 
contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut.  

• El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat d’abreujar en tot lo possible, el temps necessari per realitzar el 
seu anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació. 

2.7. Llibres d’incidències i d’ordres  

El llibre d’incidències serà facilitat pel Col·legi professional al qual pertanyi el tècnic que hagi 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut, tal i com s’estableix en l’article 13 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
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Salut en les obres de construcció. El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra està legalment obligat a tenir-lo a disposició de: la Direcció Facultativa 
de l’obra, Encarregat de Seguretat, Comitè de Seguretat i Salut, Inspecció de Treball i 
Tècnics i Organismes de prevenció de riscos laborals de les Comunitats Autònomes.  

Les ordres de Seguretat i Salut, les donarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra, mitjançant la utilització del Llibre d’Ordres i Assistències de 
l’obra. Les anotacions exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució 
d’obra i en conseqüència, hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra.  

2.8. Formació i informació dels treballadors  

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a 
tot el personal al seu càrrec, de tal forma que tots els treballadors d’aquesta obra, haurà de 
tenir coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a 
tenir en compte, determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i 
dels equips de protecció individual necessaris per la seva protecció.  

Està previst impartir formació als treballadors, amb el objectiu de cobrir els següents 
objectius generals:  

• Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada 
convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat.  

• Comprendre i acceptar la necessitat d’aplicació.  
• Crear entre els treballadors un ambient de prevenció de riscos laborals.  

Per tot això, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla de 
Seguretat i Salut:  

• El Contractista adjudicatari establirà al seu Pla de Seguretat i Salut quan s´impartirà 
la formació en prevenció de riscos laborals.  

• El Pla de Seguretat recollirà l'obligació de comunicar a temps als treballadors les 
normes d'obligat compliment i l'obligació d’impartir la formació necessària en tots els 
temes generals de Seguretat i Salut i els específics per cada lloc de treball. 
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3. Condicions sobre sistemes de protecció col·lectiva 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. Quan per les circumstàncies de treball es 
produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident), serà rebutjada i reposada al moment. Aquelles 
peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant 
seran reposades immediatament.  

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.  

Dins de l’apartat corresponent de cada sistema o element de protecció col·lectiva 
s’especifiquen les condicions tècniques de instal·lació i ús, junt amb la seva qualitat, 
definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment pels treballadors que han de 
muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. El Contractista recollirà 
obligatòriament en el seu Pla de Seguretat i Salut les condicions tècniques i resta 
d’especificacions anomenades. Si el Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a 
aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per a facilitar la seva 
comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 

 3.1. Baranes de seguretat  

El material a utilitzar i els seus components seran nous, a estrenar.  

Els suports seran peus drets comercialitzats d'acer, embeguts al formigó mitjançant basquits. 
Es podrà fer servir qualsevol altre mètode que compleixi amb la normativa vigent. La barana 
es formarà amb fusta de pi immobilitzada amb filferro, sobre l'angle suport dels peus drets, o 
amb qualsevol altre mètode que compleixi la normativa vigent. Els peus drets i la fusta que 
formen aquesta barana, es subministraran a obra pintades en franges alternatives de colors 
groc i negre. L’entornpeu serà de fusta, igualment senyalitzat mitjançant pintura a franges 
alternatives, en colors groc i negre, per evitar, a més, el seu ús per a d’altres menesters.  

Normes d’obligat compliment per al muntatge de baranes de fusta sobre peus drets per inca 
a la vora de forats o lloses  

Rebre la corda d’alpinisme a la qual s’han de subjectar els arnesos de seguretat dels 
muntadors de baranes. Replantejar correctament els basquits per rebre l'extrem del peu dret 
en l'armadura perimetral del formigó. Comprovar la correcció i verticalitat, corregir les 
errades i formigonar. Rebre els peus drets ordenadament sobre el lloc de muntatge. 
Procedir a muntar-los ordenadament, cadascun en el seu lloc d'inca. Rebre ordenadament 
sobre el lloc del muntatge, la fusta que conformen els passamans i tram intermedi. Fer de la 
mateixa manera la recepció de l’entornpeu. Per mòduls formats entre dos peus drets 
consecutius, muntar els elements constitutius de la barana per aquest ordre: entornpeu, 
passamans, barra intermèdia. Repetir la operació d'idèntica manera en el següent mòdul i 
així successivament fins acabar-la.  
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Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció 
mitjançant baranes 

No descuidar la constant subjecció amb l’arnés de seguretat, classe C, especialment 
dissenyat per poder esmorteir la caiguda sense danys. El muntatge del sistema de protecció 
mitjançant baranes seguirà els plànols que, li faciliti l’Encarregat de Seguretat o el 
Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra, que han estat elaborats per tècnics. Els suports i 
altres components, han estat calculats per la seva funció específica. Introduir al seu lloc els 
peus drets, un cop extreta cada una de les seves tapes. Muntatge de l'entornpeu. Instal·lar 
el tram intermedi de fusta. D’aquesta forma el conjunt a més de seguretat, tindrà major 
consistència. Per últim, muntar el passamans de fusta.  

Com a equips de protecció individual cal utilitzar casc de seguretat, guants de loneta i cuir, 
botes de seguretat amb plantilla contra els claus i puntera reforçada i cinturó de seguretat, 
classe C.  

3.2. Viseres xapa metàl·lica sobre perfileria  

El material a utilitzar serà nou, a estrenar. Ancoratges per conformar l'estructura de biga de 
suport  

Formats per rodons d'acer corrugat doblegat en fred. Entramat de bigues principal Format 
por perfils laminats Entramat de bigues transversal Format per angulars d’acer rebuts 
bulonant a l'entramat de bigues principal. Xapa metàl·lica de cobriment Xapa metàl·lica de 3 
mm d’espessor, rebuda per bulons a l’entramat de bigues transversal.  

Normes de seguretat d'obligat compliment pel muntatge de viseres resistents de xapa 
metàl·lica sobre perfileria metàl·lica 

Instal·lar els ancoratges pels arnesos de seguretat dels muntadors. Durant la fase d'armat, 
es rebran a la ferralla las plaques dels ancoratges per l'entramat de bigues. Comprovar la 
correcció de l'execució, corregir errades i formigonar. En el sòl, muntar un mòdul format por 
dos bigues metàl·liques principals i les corresponents transversals. Rebre sobre les bigues 
transversals les xapes i bulonar-les. Amb l’ajuda de la grua, hissar-lo fins el seu lloc de 
muntatge, embridar e immobilitzar. Els treballadors estaran subjectes amb cinturons de 
seguretat classe C. Repetir les operacions descrites, amb la resta dels mòduls. La guia d'un 
mòdul suspès a ganxo de grua, es realitzarà mitjançant cordes de guia segura de càrregues. 
Queda prohibida, per insegura, la guia directa a mà o braç. Pel desmuntatge, procedir amb 
els passos i condicions descrites, però en ordre invers. Els ancoratges s’eliminaran 
mitjançant tenalla "cortafríos". Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors del 
sistema de protecció mitjançant viseres 

S’ha d’utilitzar cinturó de seguretat de classe C. El muntatge ha de seguir escrupolosament 
els plànols que pel muntatge li faciliti el Coordinador de Seguretat i Salut o l’Encarregat de 
Seguretat de l'obra i que han estat confeccionats per tècnics. El material a utilitzar ha de ser 
nou, a estrenar. Pel muntatge existeixen unes normes que complir en quant a la modulació 
del mateix. El Coordinador de Seguretat i Salut o l’Encarregat de Seguretat ha d’explicar-ho 
prèviament, abans d’iniciar el treball.  
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3.3. Viseres lleugeres de retenció de petits objectes 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar. Ancoratges per a l’entramat de bigues Formats 
per rodons d'acer corrugat doblegat en fred conformats i rebuts segons els plànols. Format 
per malla electrosoldada lleugera d'acer formant quadrícula de 10 cm x 15 cm, rebuda 
soldada a l'entramat de bigues lleugeres. Làmina de retenció de PVC, resistent, termofixada 
al vapor sec entorn a la malla per ambdues cares.  

Normes de seguretat d'obligat compliment per al muntatge de viseres lleugeres de retenció 
de objectes petits 

Instal·lar els ancoratges pels cinturons de seguretat dels muntadors. Durant la fase d'armat, 
rebre la ferralla, les omegues d'ancoratge e immobilitzar amb filferro. Comprovar la 
correcció de l'execució, corregir errors i formigonar. En taller, muntar els mòduls formats per 
tubs, la malla electrosoldada i la làmina de PVC. Amb l’ajuda de la grua, hissar-los a la seva 
posició definitiva, passar-los entre les omegues i immobilitzar. Els treballadors estaran 
subjectats amb cinturons de seguretat classe C. Repetir les operacions descrites amb la 
resta dels mòduls fins acabar la protecció. Pel desmuntatge, seguir el procediment i 
condicions descrites, però en l’ordre invers. La guia d’un mòdul suspès a ganxo de grua, es 
realitzarà mitjançant cordes de guia segura. Queda prohibida la guia directa a mà o a braç 
per insegura. Les omegues s’eliminaran amb tenalles "cortafríos". 

Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de protecció 
mitjançant viseres 

S’ha d’utilitzar un arnés de seguretat de classe C, que s’ha de mantenir amarrat en els llocs 
apropiats. Es seguiran escrupolosament els plànols que pel muntatge faciliti el Coordinador 
de Seguretat i Salut o l’Encarregat de Seguretat de l’obra. El material a utilitzar ha de ser 
nou, a estrenar. Pel muntatge existeixen unes normes que cal complir en quant a la 
modulació del mateix. El Coordinador de Seguretat i Salut o l’Encarregat de Seguretat ha 
d’explicar-les prèviament, abans d’iniciar el treball.  

3.4. Tancament de l’obra  

Estarà format per una base de formigó reforçat provist de quatre forats per diferents 
posicionaments del panell, amb accessoris de fixació per evitar pèrdues, i bastidor de malla 
electrosoldada tipus “Rivisa” de 200 mm x 100 mm, amb diàmetres de filferro de 5 mm 
(horitzontals) i 4 mm (verticals), plegats longitudinalment per millorar la seva rigidesa, i pals 
de 40 mm de diàmetre soldats, amb acabat galvanitzat en calent. Amb part proporcional de 
portes d’obertura, amb acoblament mitjançant frontisses adaptables a qualsevol bastidor.  

3.5. Element de protecció de pantalla durant la seva excavació  

D’acer de 8 mm de gruix amb unes dimensions totals de 2,50 m x 1,50 m, inclou elements 
d’ancoratge a l’interior de la pantalla per la part inferior i ganxo per la seva manipulació amb 
grua en la part superior.  
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3.6. Barreres de seguretat i contenció del trànsit 

Consistiran en tanques de formigó prefabricat, tipus semibarrera New Jersey. Les barreres 
seran prefabricades de formigó, de perfil simètric, amb una alçada mínima de 65 cm i de 
longitud variable.  

3.7. Passarel·les de seguretat sobre rases i forats horitzontals 

Passarel·les de seguretat sobre rases i forats horitzontals, formades per un entramat de 
tauler de resistència suficient i baranes tipus sargent, amb passamans, barra intermèdia i 
entornpeu adequat.  

S’han dissenyat per que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle 
que hagi de salvar-se. S’han previst sensiblement horitzontals, en cas de ser inclinades 
seria un màxim de 30º sobre la horitzontal. Per inclinacions superiors s’utilitzaran escales de 
seguretat de tipus convencional a base d'esglaons. El material a utilitzar serà nou, a 
estrenar. 

El material a utilitzar és la fusta de pi, per la formació de la plataforma de trànsit; es 
construirà mitjançant taulons units entre si. La fusta s’unirà mitjançant claus. En cada 
extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu, mitjançant l’ús de 
rodons d'acer corrugat doblegat en fred, passants a través de la plataforma de la passarel·la 
i doblegats sobre la fusta, per garantir la immobilitat. Els rodons no produiran ressalts.  

Els ancoratges estaran formats per rodons d'acer corrugat, per clavar al terreny. Un dels 
seus extrems estarà tallat en bisell per facilitar la seva clava a cop de mall.  

Les baranes estaran formades per peus drets tipus “sargent” amb pintura anticorrosiva, 
subjectes a la vora dels taulons mitjançant accionament dels cargols d’immobilització. 
Passamans formats per tubs metàl·lics o fusta. Barra intermèdia formada per tubs metàl·lics 
o fusta. Entornpeu construït amb fusta.  

Existirà un manteniment permanent d’aquesta protecció.  

3.8. Cordes fixadores per arnesos de seguretat  

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

Cordes fabricades en poliamida 6.6 industrial i certificat de resistència a la tracció emès pel 
fabricant. Estaran etiquetades certificades N per AENOR.  

Les cordes fiadores pels cinturons de seguretat seran substituïdes immediatament quan:  

• Tinguin en la seva longitud fils trencats.  
• Estiguin brutes de formigó o amb adherències importants.  
• Estiguin cremades per alguna gota de soldadura o qualsevol altre causa.  

Cada corda fiadora s’inspeccionarà detingudament abans del seu ús.  
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3.9. Ancoratges especials per ancoratge dels arnesos de 
seguretat  

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.  

Fabricats en acer corrugat, doblegat en fred. Tindran suficient resistència per tal de suportar 
els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. El Pla de 
Seguretat i Salut subministrarà els plànols d’ubicació exacta segons les diverses necessitats 
de prevenció que apareguin.  

3.10. Interruptors i relés diferencials 

Seran materials nous, a estrenar. 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà de 30 mA per a enllumenat i 
de 300 mA per a força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecte màxima de 25 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 
Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent 
quan la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de 
defecte. 

3.10.1. Interruptors diferencials de 300 mA  

Interruptor diferencial de 300 mA comercialitzat, per la xarxa de força, especialment calibrat 
selectiu, ajustat per entrar en funcionament abans que ho faci el del quadre general elèctric 
de l’obra, amb el que està en combinació junt amb la xarxa elèctrica general de presa de 
terra de l'obra.  

Es revisaran diàriament abans de començar els treballs de l'obra, procedint a substituir-los 
immediatament en cas d’avaria.  

3.10.2. Interruptors diferencials de 30 mA  

Interruptor diferencial de 30 mA comercialitzat, per la xarxa d’enllumenat; instal·lat en el 
quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de 
terra de l'obra.  

Es revisaran diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d’avaria.  
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3.11. Connexions elèctriques de seguretat  

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o 
empalmadors estancs d’intempèrie. No s’admetran entroncaments directes a fils, a fi que els 
punts de connexió quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes 
termoretràctils aïllants.  

3.12. Cordes auxiliars, guia segura de càrregues suspeses a 
ganxo de grua 

Noves a estrenar, fabricades en poliamida 6.6 industrial amb un diàmetre de 12 mm. 

Tota càrrega suspesa a ganxo de grua que necessiti ser guiada per evitar moviments estarà 
dotada d’una corda de guia. Queda totalment prohibit rebre càrregues parant-les 
directament amb les mans sense utilitzar cordes de guia.  

3.13. Portàtils de seguretat per il·luminació elèctrica  

Seran nous, a estrenar.  

Estaran formats pels següents elements:  

• Portalàmpades estancs amb reixa antiimpactes, amb ganxo per penjar i mànec de 
subjecció de material aïllant de l'electricitat.  

• Mànega antihumitat de la longitud que es necessiti per cada cas, evitant deixar-la 
sobre el paviment sempre que sigui possible.  

• Preses corrents per accionador estanc d'intempèrie.  

Es connectaran a les preses instal·lades als quadres elèctrics de distribució de zona. Si el 
lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s’efectuarà a través de transformadors de 
seguretat a 24 V.  

El Contractista serà responsable directe de que tots els portàtils d’obra compleixin amb 
aquestes normes, especialment els utilitzats per autònoms o subcontractistes de l'obra, 
independentment del seu ofici o funció, i especialment si el treball es realitza en zones 
humides.  

3.14. Xarxa de presa de terra normalitzada general de l'obra  

Xarxa de presa de terra normalitzada, formada por cable de coure nu, pica, placa, presilles 
de connexió, arqueta de fàbrica per connexió, dotada de tapa de formigó i tub passacables. 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). 
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4. Condicions sobre equips de protecció individual 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. Quan per les circumstàncies de treball es 
produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 
concedit (per exemple, per un accident), serà rebutjada i reposada al moment. Aquelles 
peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant 
seran reposades immediatament.  

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (OM 17-05-1974), sempre que existeixi en el mercat. En els casos en que no 
existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a les seves respectives 
prestacions. Tindran la marca CE, segons les normes EPI. 

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que s’utilitzaran, junt amb les 
normes que s’han d'aplicar per la seva utilització:  

4.1. Calçat de seguretat 

Especificació tècnica: Unitat de parell de sabates o botes de seguretat contra riscos als 
peus. Fabricat en cuir. Comercialitzats en diferents talles; amb el taló amb esmorteïment, 
dotats amb plantilla antipunxades i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada 
contra les relliscades, resistents a la abrasions. Amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació d’utilització: Tots els treballadors de l'obra.  

4.2. Botes aïllants de l’electricitat  

Especificació tècnica: Unitat de parell de botes fabricades en material aïllant de 
l’electricitat. Comercialitzades en diferents talles. Dotades de sola contra els 
esllavissaments, per protecció de treballs en baixa tensió. Amb marca CE, segons normes 
EPI. 

Obligació d’utilització: Tots aquells treballadors que instal·lin o manipulin conductors 
elèctrics, quadres i mecanismes de la instal·lació elèctrica provisional d’obra i aquells que 
hagin de treballar per qualsevol causa en els quadres elèctrics d’aparells, equips i 
maquinària d’obra en tensió o sota sospita de que puguin fer-ho.  
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4.3. Botes impermeables de PVC 

Especificació tècnica: Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC o goma, 
de mitja canya. Comercialitzades en diferents talles; amb taló i empenya reforçats. Coberta 
en loneta de cotó resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra els 
esllavissaments. Amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació d’utilització: Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sols 
enfangats, mullats o inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en dies 
plujosos.  

4.4. Botes de seguretat de PVC amb plantilla de seguretat i 
puntera reforçada 

Especificació tècnica: Unitat de parell de botes de seguretat. Comercialitzades en 
diferents talles. Fabricades en clorur de polivinil o goma, de mitja canya, amb taló i empenya 
reforçat. Coberta en loneta resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embegudes 
en el PVC, i amb plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els esllavissaments. Amb 
marca CE, segons normes EPI.  

Obligació d’utilització: En la realització de qualsevol treball amb la existència del risc de 
trepitjades sobre objectes punxants o tallants en ambients humits, entollats o amb formigons 
frescos.  

4.5. Cascos protectors auditius 

Especificació tècnica: Unitat de cascos auriculars protectors auditius esmorteïdors de 
sorolls per les orelles. Fabricats amb casquets auriculars ajustables amb alfombretes 
recanviables per ús optatiu amb o sense el casc de seguretat. Amb marca CE, segons 
normes EPI.  

Obligació d’utilització: En la realització o treballant en presència de soroll amb pressió 
igual o superior a 80 dB mesurats amb sonòmetre en l'escala 'A'.  

4.6. Casc de seguretat classe N 

Especificació tècnica: Unitat de casc de seguretat, classe N, amb arnés d’adaptació de 
recolzament sobre el crani amb cintes tèxtils d’esmorteir i contra la suor del front. Amb 
marca CE, segons normes EPI. 

Obligació d’utilització: Durant tota la realització de l'obra i en tots els llocs, amb excepció 
de l'interior de tallers, instal·lacions provisionals pels treballadors, oficines i en l'interior de 
cabines de maquinària i sempre que no existeixin riscos pel cap.  
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4.7. Cinturó de seguretat de subjecció classe A 

Especificació tècnica: Unitat de cinturó de seguretat de subjecció per treballs estàtics, 
classe A, tipus 1. Format per faixa dotada de sivella de tancament, argolla en D de penjat 
d'acer estampat. Corda fixadora de un metre, de longitud i mosquetó d’ancoratge en acer. 
Amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació de la seva utilització: En la realització de tot tipus de treballs estàtics amb risc 
de caiguda d'alçada, continguts en la anàlisis de riscos de la Memòria.  

4.8. Cinturó de seguretat anticaigudes classe C 

Especificació tècnica: Unitat de cinturó de seguretat contra les caigudes, classe C, tipus 1. 
Format per faixa dotada de sivella de tancament; arnés unit a la faixa dotat d’argolla de 
tancament; arnés unit a la faixa per passar per l’esquena, espatlles i pit, completat amb 
perneres ajustables. Amb argolla en D d’acer estampat pel penjament; ubicada a la creueta 
de l'arnés a l’esquena; corda d’ancoratge de 1 m de longitud, dotada d’un mecanisme 
esmorteïdor i d’un mosquetó d’acer per l'ancoratge. Amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació de la seva utilització: En tots aquells treballs no estàtics amb risc de caiguda 
d'alçada definides en la Memòria dins de l’anàlisi de riscos detectables. Treballs de 
muntatge, manteniment, canvi de posició i desmantellament de totes i cada una de les 
proteccions col·lectives; muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques modulars; 
muntatge, manteniment i desmuntatge de grues torre.  

4.9. Cinturó porta-eines 

Especificació tècnica: Unitat de cinturó porta-eines format por faixa amb sivella de 
tancament, dotada de bossa de cuir i arnells tipus canana amb passador d’immobilització, 
per a penjar fins a 4 eines. Amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació de la seva utilització: En la realització de qualsevol treball fora de tallers que 
requereixi un mínim d’eines i elements auxiliars. 

4.10. Vestit impermeable de PVC 

Especificació tècnica: Unitat de vestit impermeable per treballar, de color blanc, groc o 
taronja; en PVC, termosoldat; format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està dotada de dos 
butxaques laterals davanters i de tancament per abotonadora simple. El pantaló se subjecta 
i ajusta a la cintura mitjançant cinta de cotó embeguda en el mateix. Amb marca CE, segons 
normes EPI.  
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4.11. Mascareta de paper filtrant contra la pols 

Especificació tècnica: Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols, per 
retenció mecànica simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador 
d’alumini protegit per la cara. amb marca CE, segons normes EPI.  

Obligació d’utilització: A qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb 
concentració de pols a l'ambient.  

4.12. Armilla reflectant 

Especificació tècnica: Unitat d’armilla reflectant per ser vist en llocs amb insuficient 
il·luminació, format per: peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o 
catadiòptrics amb colors: blanc, groc o ataronjat. Ajustable a la cintura per mitjà de cintes 
"Velkro".  

Obligació d’utilització: Tots els treballadors de l'obra. 
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5. Condicions sobre màquines, mitjans i instal·lacions  

5.1. Condicions de seguretat dels mitjans auxiliars, màquines i 
equips  

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars (màquines i equips) de forma parcial, és a dir, 
ometent l’ús d'un o més d'un dels components amb els quals es comercialitzen per que 
compleixin amb la seva funció.  

L’ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips es farà seguint 
estrictament les condicions de muntatge i ús segur establertes en el manual d’ús editat pel 
fabricant.  

Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats 
els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es 
prohibeix expressament la introducció en el recinte de l’obra de mitjans auxiliars, màquines i 
equips que no compleixin la condició anterior. Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines i 
equips ofereix productes amb la marca CE, el Contractista adjudicatari, en el moment 
d’efectuar l’estudi per a la presentació de l'oferta d’execució de l’obra, ha de tenir-los 
presents i incloure'ls-hi, per ser més segurs que els que no la posseeixen.  

5.2. Condicions sobre les instal·lacions provisionals i àrees 
auxiliars 

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. El vestuari disposarà de 
seients i caselles individuals amb clau. Els serveis higiènics tindran, com a mínim, un lavabo 
i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc 
treballadors. L’àmbit de projecte es troba a una zona urbana amb restaurants i bars propers, 
per tant no es disposarà de menjadors.  

Aquests serveis queden resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats 
comercialitzats en xapa metàl·lica emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, pintada 
contra la corrosió, muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantien la seva 
estabilitat i bona anivellació.  

S’han previst en l’opció de lloguer mensual. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per la 
seva ventilació, amb vidre simple a les finestres, que a la vegada, estaran dotades amb 
fulles practicables corredisses sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant panys de 
pressió per mordasses simples. Fusteria i portes de pas formades por estreps directes per 
mampara i fulles de pas de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Les portes d’accés tindran 
panys a clau.  

Els mòduls estaran dotats de fàbrica, de lampisteria per aigua calenta i freda i desguàs, 
amb les oportunes aixetes, boneres, desguàs, aparells sanitaris i dutxes. Totes les 
conduccions estan previstes en PVC. D'electricitat muntada, iniciant-se des del quadre de 
distribució, dotat dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA, distribuïda amb 
mànega contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. 
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S’escometrà en els punts disponibles a peu del lloc de treball, donat que té aquests serveis. 
Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut, 
són les mateixes que les assenyalades per l’ús d’aquests serveis en el Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars del Projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació. 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es realitzi 
l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posta en marxa d’un grup 
electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil. Es considera un medi 
auxiliar necessari per l’execució de l’obra, conseqüentment no es valora en el pressupost de 
seguretat. L'escomesa d'aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament 
especial per l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el desenvolupat en el punt 
anterior. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 

5.3. Condicions tècniques de la prevenció d’incendis  

Les obres poden incendiar-se com tothom sap, per tots els sinistres de transcendència 
àmpliament divulgats pels medis de comunicació social. Aquesta obra, com la majoria, està 
subjecte al risc d’incendi, conseqüentment per evitar-los o extingir-los, s’establiran les 
següents normes d’obligat compliment:  

• Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d’encenedors, realització de 
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es 
disposa en el lloc de risc d’un extintor idoni per l’extinció del possible incendi.  

• S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma 
UNE 23110, aplicant-se per extensió, la norma CPI-96. 

Els extintors a muntar en l’obra seran nous, a estrenar. Els extintors seran els coneguts amb 
els codis A, B i els especials per focs elèctrics. S’instal·laran sobre patilles de penjament o 
sobre carro, segons les necessitats d’extinció previstes. En qualsevol cas, sobre la vertical 
del lloc on s’ubiqui l’extintor i en mida gran, s’instal·larà una senyal normalitzada amb la 
oportuna pictografia i la paraula EXTINTOR.  

Llocs d’aquesta obra, en els que s’instal·laran els extintors d’incendis: Oficines de l’obra, 
independentment de que l’empresa que les utilitzi sigui principal o subcontractada, taller de 
soldadura, quadre general elèctric, magatzems de material inflamable i a d’altres punts que 
a judici del Coordinador de Seguretat o la Direcció Facultativa siguin necessaris. 

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu 
fabricant, que per aquesta obra.  
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6. Senyalització de l’obra  

6.1. Senyalització de riscos en el treball  

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Real Decreto 485 de 14 d’abril de 1997, 
que desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons 
la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Seran noves, a 
estrenar.  

Està previst el canvi d’ubicació de cada senyal mensualment com a mínim per a garantir la 
seva màxima eficàcia. Es pretén que per integració en el paisatge habitual de l’obra no sigui 
ignorada pels treballadors.  

Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació 
que anunciïn sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

S'instal·laran als llocs i a les distàncies que s'indiquen als esquemes específics de 
senyalització. Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que 
garanteixi l'eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra.  

La senyalització de riscs en el treball es munta, manté i desmunta per norma general, amb 
l'obra en funcionament, per la qual cosa s’hauran d’extremar les precaucions. 

Com a equips de protecció individual s’utilitzaran: casc de seguretat, roba de treball, guants 
de loneta i cuir, botes de seguretat i cinturó de seguretat classe C.  

6.2. Senyalització vial i desviaments provisionals 

Aquesta senyalització complirà amb el nou Codi de la Circulació i amb el contingut de la 
norma 8.3-IC promulgada pel Ministeri de Foment. Seran noves, a estrenar.  

L’objectiu de la senyalització vial d’aquesta obra es doble, és a dir, pretén protegir als 
conductors de la via respecte de riscos a tercers per l’existència d’obres, i a més, protegir 
als treballadors de l’obra dels accidents causats per la irrupció dels vehicles a l’interior de 
l’obra. Inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de 
trànsit rodat com de vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

• Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra.  

• Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la necessitat d’ús de:  

- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.  
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació.  
- Cons. 
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- Balises lluminoses intermitents i fixes.   
- Semàfors provisionals. 
- Captafars.  
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les 

obres d’acord amb la normativa vigent.  
- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.  
- Escomeses provisionals o grups electrògens per al subministrament elèctric 

de la senyalització a balisament.  
- Tot el material necessari per a la instal·lació dels elements anteriorment 

esmentats i el seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, 
cablejats, suports...).  

• Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. Eliminació de marques 
viàries existents i provisionals.  

• Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants.  

• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.  
• La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 
extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 
obres.  

No s’instal·laran als passeigs o vorals, ja que constituiria un obstacle fix temporal per a la 
circulació. S’instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els hi són propis. 
Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials no cohesionats.  

Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació 
que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

S’instal·laran en els llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 
senyalització vial. Les senyals quedaran perfectament visibles. Es mantindrà 
permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi l'eficàcia de la 
senyalització vial instal·lada en aquesta obra.  

Serà obligatori avisar al Coordinador de Seguretat i Salut o a l’Encarregat de Seguretat per 
que es canviï d’immediat el material utilitzat o seriosament deteriorat.  

Per a la instal·lació de senyalització vial s’haurà d’estar sempre vestit amb l’armilla reflectant. 
Cal tenir sempre present que la senyalització vial es munta, manté i desmunta generalment, 
amb la via oberta al tràfic rodat, per la qual cosa es tracta de fases d’alt risc i, en 
conseqüència, s’extremaran les precaucions.  

Les senyals metàl·liques són pesades, es carregaran a braç i espatlla amb compte.  

Com a equips de protecció individual s’utilitzaran: casc de seguretat, roba de treball, guants 
de loneta i cuir, botes de seguretat, cinturó de seguretat, classe C i armilla reflectant.  
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7.  Normes d’obligat compliment per a la prevenció 
general de riscos  

7.1. Segons activitat o unitat d’obra 

7.1.1. Treballs previs 

Es procedirà al tancament de les zones d'aplec de materials, maquinària i medis auxiliars. 
Es deixaran les vies d’accés més adequades per l’ús del personal i la entrada de vehicles.  

Es triaran els emplaçaments més adequats per zona d'aplecs, col·locació i màquina fixa, 
quadre elèctric i els serveis provisionals d’obra.  

Se senyalitzaran els accessos a l’obra amb els corresponents cartells de prohibició: senyals 
de stop en cada porta o lloc de sortida, ús de casc obligatori, prohibit el pas a tota persona 
aliena a l’obra, entrada i sortida de vehicles.  

7.1.2. Excavació de rases  

L’accés i sortida d’una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora 
superior de la rasa.  

Queden prohibits els aplecs a una distància inferior als 2 metres de la vora de la rasa. Quan 
la profunditat d’una rasa sigui superior a 1,5 metres, s'estintolarà. Quan la profunditat de la 
rasa sigui igual o superior a 2 metres, es protegiran les vores de coronació mitjançant una 
barana reglamentària, situada a una distancia mínima de 2 metres de la vora. Els talls amb 
risc de caiguda des d'alçada s’executaran subjecte amb el cinturó de seguretat a un punt 
ferm i sòlid del terreny. 

Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es 
puguin rebre empenyiments exògens. Quan sigui necessari, es tendirà sobre la superfície 
dels talussos una malla de filferro galvanitzat o bé es tendirà un gunitat de consolidació. 

S’efectuarà el bombeig immediat de les aigües que es filtrin a l'interior de les rases.  

No es podrà treballar entorn a un martell pneumàtic en funcionament a distàncies inferiors 
als 5 metres. S’instal·larà una visera protectora d’aquells talls que hagin d’executar-se en 
cotes inferiors. Es revisaran els empalmaments i les mànegues de pressió dels martells 
pneumàtics. Es prohibeix deixar el punter clavat al interrompre el treball. Es prohibeix 
abandonar el martell mantenint connectat el circuit de pressió. S’haurà de verificar 
l’existència de conduccions soterrades a la zona de treball, en especial les elèctriques o de 
gas. Queda prohibit utilitzar martells trencadors al peu dels talussos i dins del radi d’acció de 
la maquinària pel moviment de terres i/o excavacions. 
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7.1.3. Buidats de terres  

En cas de presència d’aigua en l’obra es procedirà d’immediat al bombeig, en prevenció 
d’alteracions del terreny que puguin repercutir en l’estabilitat dels talussos o fonamentacions 
properes.  

Durant l’excavació, abans de continuar al front d'avanç s’eliminaran els bolos i viseres 
inestables. Es senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima 
d’aproximació de 2 metres a la vora del buidat. Per treballar dins de l’àrea de la línia 
s’utilitzaran arnesos de seguretat. Es prohibeix realitzar qualsevol treball al peu de talussos 
inestables. S’instal·laran barreres de seguretat de protecció de l’accés de vianants al fons 
del buidat de terres. No es romandrà en el radi d’acció del braç de la màquina que mou les 
terres. No es romandrà al peu d’un front d’excavació recentment obert sense haver procedit 
al seu sanejament.  

7.1.4. Replè de terres  

Es regaran periòdicament els talls per evitar les polsegueres. Es senyalitzaran els accessos 
i recorregut dels vehicles a l’interior de l’obra per evitar interferències. Es prohibeix la 
permanència de persones en un radi no inferior als 5 metres entorn a les compactadores i 
apisonadores en funcionament. Tots els vehicles utilitzats pel replè i compactació estaran 
dotats de dispositiu sonor automàtic de marxa enrere, aniran previstos de cabina de 
seguretat pel cas de bolcada. S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i 
senyalització dels riscos propis d’aquest tipus de treballs.  

7.1.5. Terraplenat i compactació  

S’extremaran les precaucions per evitar atropellaments o col·lisions, ocasionades 
fonamentalment a la monotonia del treball. Tota la maquinària portarà incorporada senyal 
acústica de marxa enrere, amb un nivell sonor per sobre del soroll ambiental.  

Es senyalitzaran en la mesura del possible els recorreguts de la maquinària. Les 
descàrregues dels camions als terraplenats s’han de realitzar a llocs estables, el més 
horitzontalment possible. Els vehicles no s’hauran d’aproximar massa als talussos. Quan un 
vehicle o màquina s’aproximi a talussos es disposaran topalls de seguretat. En cas de ser 
necessari, s’auxiliaran les operacions de descàrrega per mitjà d'un ajudant, que no 
s’aproximarà al vehicle i indicarà el punt on s’ha de produir la descàrrega.  

S’ha de tenir especial cura per a que tots els camions surtin de l’obra amb la caixa baixada, 
per evitar la col·lisió amb ponts, passarel·les, conduccions aèries, etc. Si el terraplenat es 
realitza a les vessants, s’ha de contemplar la possibilitat de caiguda de pedres per la 
mateixa, per això s’hauran de col·locar diferents barreres per evitar-ho. Abocament directe 
de formigó mitjançant canaleta. Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a 
menys de 2 m de la vora de l’excavació. Es prohibeix situar als operaris darrere els camions 
formigonera durant el retrocés.  
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7.1.6. Formigonat de fonamentacions, sabates i assimilables 

S’evitarà el solapament en zones comuns amb el moviment de terres i per tant el problema 
de interferències de màquines, bombes i materials. Es procedirà al formigonat de rases i 
pous de fonamentació a la major brevetat possible, per evitar buits oberts en l’obra. Es 
col·locarà la senyalització interior de l’obra. 

Es revisarà el bon estat de seguretat de les entibacions abans de abocar el formigó. Es 
revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats abans d'abocar el formigó.  

Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase, eliminant puntes, filferros, fustes, etc. 

S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre las rases a formigonar, amb una 
amplada mínima de 60 cm. S’establiran passarel·les mòbils formades per un mínim de tres 
taulons sobre les rases a formigonar, per facilitar el pas i els moviments necessaris del 
personal d’ajuda al vessament. S’utilitzaran escales metàl·liques d’accés a l’obra. 
S’establiran a una distància mínima de 2 m forts topalls de final de recorregut, per vehicles 
que hagin d'aproximar-se a la vora de rases (o sabates) per abocar formigó. Per vibrar el 
formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s’establiran plataformes 
de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons. 

Es connectarà tota màquina elèctrica a un quadre provist de relé diferencial i presa de terra.  

Com a protecció individual s’utilitzarà casc de seguretat homologat, bus de treball, guants 
de cuir, botes de seguretat, guants, ulleres i botes de goma.  

7.1.7. Encofrat i desencofrat de murs  

L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà 
reglamentàries. S’instal·laran cobridors de fusta sobre les esperes de ferralla.  

S’esmerarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. Els claus o puntes existents en 
la fusta utilitzada s’extrauran o remataran. Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant 
un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva posterior retirada.  

El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda de ungles metàl·liques i sempre des del 
costat del que no pot desprendre's la fusta, és a dir, des del ja desencofrat. Els recipients 
per productes de desencofrat es classificaran ràpidament per la seva utilització o eliminació.  

7.1.8. Manipulació i posta en obra de la ferralla 

S’habilitarà un espai dedicat a l'aplec de la ferralla i al muntatge d’armadures. El transport 
aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenen la càrrega de dos punts 
separats mitjançant eslingues.  

La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. S’efectuarà una 
neteja diària de puntes, filferros i retalls de ferralla.  
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Es prohibeix pujar per les armadures. Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense 
abans estar correctament instal·lades les xarxes de protecció. 

7.1.9. Pous i sanejament  

El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executaran segons els Plànols del 
projecte.  

Les canonades per les condicions s’aplegaran en una superfície lo més horitzontal possible 
sobre dorments de fusta. Sempre que existeixi perill d’ensorrament es procedirà a estintolar. 
L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per evitar ensorraments sobre les persones. 
L’excavació en mina s’executarà protegida per medi d’un escut sòlid de volta. L’excavació 
en mina sota els vials transitats s’efectuarà sempre amb estintolament, en prevenció 
d’enderrocaments. Al voltant de la boca del pou i del torn s’instal·larà una superfície ferma 
de seguretat a base d’un entaulat ferm. Els ganxos de penjament del torn estaran provistos 
de pestells de seguretat. El torn s'ancorarà fermament a la boca del pou de forma que 
transmeti els mínims esforços possibles. 

Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior de pous o galeries. S'estendrà al llarg del 
recorregut una soga a la que subjectar-se per avançar en casos d’emergència. L’ascens o 
descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament ancorades als 
extrems superior e inferior. Els treballadors romandran units a l’exterior per medi d’una soga 
ancorada al cinturó de seguretat. Es disposarà al llarg de la galeria d’una mànega de 
ventilació.  

Es prohibeix expressament utilitzar foc per la detecció de gasos. S’utilitzaran els medis 
adequats (tubs calorimètrics, làmpades de miner, explosímetres, etc.) Es vigilarà l’existència 
de gasos nocius. Els pous i galeries tindran il·luminació suficient per poder caminar per 
l‘interior. Es prohibeix fumar a l’interior dels pous i galeries.  

El torn estarà provist de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la soga 
de recollida. El vessament del contingut del cubilot del torn es realitzarà a una distància 
mínima de 2 metres de la boca del pou. No s'aplegaran materials sobre la traça exterior 
d’una galeria en fase d’excavació, per evitar enfonsaments per sobrecàrrega. No s’aplegarà 
material entorn a un pou a una distància inferior als 2 metres.  

7.1.10. Afermat amb mescles bituminoses en calent  

Es tindrà especial cura a l’hora d’entrar en contacte amb la barreja ja que aquestes arriben 
a assolir temperatures molt elevades, aproximadament de 150ºC. Per això els treballadors 
evitaran esquitxades, vessaments, escapaments o aproximacions.  

Els vehicles i màquines seran manipulades únicament per operaris designats. La circulació 
de màquines i vehicles estarà organitzada de forma que s’evitin al màxim els riscos de 
col·lisions i atropellaments. No es permetrà el transport de persones en les màquines que 
no tinguin seient per acompanyants.  
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Senyalització de la zona de treball i si la seguretat ho requereix, utilització de persones per 
l’ordenació de les maniobres. Disposició de les mesures necessàries per prevenir que els 
vehicles i màquines es posin en moviment accidentalment. Els treballs en zones amb 
existència de serves enterrats mantindran les distàncies reglamentàries. 

7.1.11. Col·locació de vorades 

El tall de peces s’executarà per via humida. Quan es realitzi en via seca amb serra circular 
s’efectuarà situant-se el tallador a sotavent. Les peces i sacs d’aglomerant s'hissaran 
perfectament apilats. Els paquets de vorades s’aplegaran a les plantes linealment i 
repartides junt als talls. S’extremarà la precaució al manipular les peces, per perill de cops o 
caigudes sobre mans o peus.  

7.1.12. Muntatge d’estructures metàl·liques 

No es balancejaran les càrregues per arribar a descarregar-les a llocs inaccessibles. 
L'hissat de les càrregues es guiarà amb dos cordes de control, per evitar penduleigs, 
oscil·lacions i xocs amb parts de la construcció. Per evitar els riscos per cops a l’estructura i 
atrapaments, les maniobres d’ubicació en el seu lloc definitiu de pilars i bigues seran 
realitzades per tres operaris. Per evitar el risc de bolcada de l’estructura, es prohibeix elevar 
una nova alçada sense que en la immediata inferior hagin acabat els cordons de soldadura 
definitiva. No podrà enfilar-se directament per la estructura. Es prohibeix desplaçar-se sobre 
les ales d’una biga sense cordar el cinturó de seguretat al cable de vida. 

Per evitar el risc de caiguda des d'alçada, s’instal·laran cordes de seguretat sobre els perfils, 
abans del seu muntatge en l’obra, als que ancorar el mosquetó del cinturó de seguretat que 
serà utilitzat durant els desplaçaments sobre las ales de les bigues. Les operacions de 
soldadura de la perfileria es realitzaran des de l’interior d’una gòndola de soldador, provista 
d’una barana perimetral de 90 cm d’alçada, formada per passamans, barra intermèdia i 
entornpeu. Per evitar el risc per objectes caiguts i espurnes d'oxitall des d'alçada, s’hissaran 
els perfils tallats prèviament a la mida requerida pel muntatge en execució. S’evitarà l'oxitall 
en alçada. No es deixarà la pinça i l’elèctrode directament en el sòl connectat al grup de 
soldadura. S’utilitzarà el suport per pinces. Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, no 
s'estendran les mànegues de forma desordenada. Les ampolles d’oxigen i acetilè en ús en 
l’obra, romandran sempre a l’interior del carro porta ampolles corresponent, en posició 
vertical.  

7.1.13. Soldadura elèctrica 

La zona de treball estarà neta i ordenada en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre 
objectes punxants. Atenció al punteig de peces que puguin quedar mal subjectes i 
despendre’s. No situar-se sobre la vertical de la soldadura.  

El banc per soldadura, si no té bona ventilació general, tindrà aspiració forçada instal·lada 
junt al punt de soldadura. Soldar sempre en llocs ventilats. Usar extractor de fums.  
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El taller de soldadura està dotat d’un extintor de pols químic sec i sobre la porta existiran 
senyals normalitzades de “risc elèctric” i “risc d’incendis”. Les zones de possible caiguda 
d’espurnes de soldadura estaran netes d’elements que puguin incendiar-se (plàstics, papers, 
fustes, vessaments d'olis, etc.).  

El grup de soldadura no estarà comunicat. En buit es comprovarà que la tensió massa-terra 
és al voltant de 0 V, i la tensió pinça-terra al voltant de 75 V. No manipular ni fer connexions 
amb tensió. Es comprovarà que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar 
la soldadura. Mai s'ha d'anular la presa de terra de la carcassa del grup de soldar, encara 
que salti l’interruptor diferencial. Es desconnecta totalment el grup de soldadura cada 
vegada que es realitza una pausa de consideració. No s’utilitzen mànegues elèctriques amb 
la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. Es canviaran per d’altres en millor 
estat. Cal canviar l’equip si no es pot arreglar l’actual. No s’han de deixar les pinces 
directament al terra o sobre la perfileria, sinó sobre el suport de pinces. 

Comprovar que estan ben aïllades les pinces porta elèctrodes i les bornes de connexió. En 
cas d’humitat, extremar les precaucions. A la intempèrie amb pluja, suspendre els treballs 
de soldadura. Les mànegues es connectaran al grup amb terminals adequats i protegits. 
Prohibit connectar cables pelats. Els porta elèctrodes tenen el suport de material aïllant. 
Comprovar que el suport no estigui defectuós i si ho està es canvia per un de millors 
condicions. Abans de començar a soldar, sobretot en alçada, comprovar que no hi ha 
persones en la vertical del seu lloc de treball. No tocar parts acabades de soldar. No deixar 
cap part del cos exposada. Utilitzar mampares per evitar radiacions a terceres persones. En 
repicar la soldadura, utilitzar protecció ocular.  

7.1.14. Pintura i vernissatge 

Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d’una amplada mínima de 60 cm. Es 
prohibeix la formació de bastides de taulons recolzats en esglaons d'escala i a base de 
bidons o piles de materials.  

Les escales de mà seran de tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’apertura.  

Es prohibeix fumar o menjar en habitacions en les quals es pinti amb pintures que 
continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. Es prohibeix realitzar treballs de 
soldadura i oxitall a llocs propers als talls en que s’utilitzin pintures inflamables. La pintura 
de les encavallades de l’obra s’executarà des de l’interior de gòndoles de soldador.  

7.1.15. Fusteria metàl·lica i manyeria  

Els elements de la fusteria es descarregaran en blocs feixats o lligats. Les bastides per 
rebre les fusteries metàl·liques tindran una barana reglamentària en la part que dona cap al 
buit. Els marcs metàl·lics seran presentats per un mínim d’una colla El penjament 
d’elements s’efectuarà per un mínim d’una colla. Es prohibeix utilitzar a mode de borriquetes 
els bidons, caixes o piles de material.  
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Els elements metàl·lics que resultin insegurs en situacions de consolidació un cop rebuts es 
mantindran apuntalats.  

7.1.16. Ram de paleta 

Els forats existents en el sòl romandran protegits. S'esglaonaran les rampes d'escala de 
forma provisional amb esglaons d’amplada mínima de 90 cm, estesa major de 23 cm i 
contrapetja menor de 20 cm. Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn 
per una barana sòlida de 90 cm d'alçada. Les zones de treball seran netejades d’enderrocs 
diàriament.  

El material ceràmic s'hissarà apilat ordenadament i amb el seu corresponent fleix.  

7.1.17. Muntatge de la instal·lació elèctrica del Projecte 

El muntatge d’aparells elèctrics serà executat sempre per personal especialista. La 
il·luminació als talls no serà menor a 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. Tots els connexionats 
de cables als quadres s’efectuaran mitjançant clavilles masclefemella. S’utilitzaran escales 
segures. Per realitzar el cablejat, penjament i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala 
es protegirà adequadament el forat de la mateixa. Les eines a utilitzar estaran protegides 
amb material aïllant normalitzat. 

Les proves de funcionament seran anunciades a tot el personal d’obra.  

7.1.18. Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 

No es realitzarà cap feina en proximitat fins haver comprovat que les preses de terra dels 
cables estan acabades i l’operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 
La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat als 
plànols. La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuen l’obra, quedarà 
fixada en 5 m. Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la 
línia elèctrica per la construcció del pòrtic de protecció.  

En proximitat de línies elèctriques tots els calçats seran aïllants.  

7.2. Segons maquinària o mitjans tècnics 

7.2.1. Maquinària de moviment de terres 

Serà obligatòria la comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina. Cada 
màquina només podrà ser utilitzada per personal qualificat i autoritzat. Es prohibeix l’ús de 
les màquines per al transport de persones.  
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Es calçaran amb topalls en totes les pendents amb parada. Les caixes dels camions 
s'abaixaran a continuació d’efectuada la càrrega i abans de reprendre la marxa. Es 
respectaran les senyals de l’obra. El personal d’obra estarà fora del radi d’acció de la 
màquina. Les cabines disposaran d’extintor d’incendis. La maquinària anirà provista de 
senyal acústica de marxa enrere. Es prohibirà la permanència de personal en la zona de 
treball de la màquina. Es senyalitzaran els punts perillosos. En el descens de la rampa els 
elements extensibles es situaran a la part posterior de la màquina.  

Com a protecció individual s’utilitzarà casc de seguretat, botes antilliscants, roba de treball i 
ulleres de protecció contra impactes i pols.  

7.2.2. Màquines-eina 

Es comprovarà prèviament l’estat dels elements i peces de la màquina (disc, dents, 
aïllaments, etc). Es revisaran periòdicament per a que compleixin les instruccions de 
conservació del fabricant.  

La màquina tindrà en tot moment les seves proteccions reglamentàries col·locades. Les 
mànegues d’alimentació des del quadre elèctric estaran protegides. El disc de la serra 
circular estarà dotat de carcassa protectora i resguards que impedeixin els atrapaments pels 
òrgans mòbils.  

Es delimitaran les zones de treball de les màquines instal·lant-se en zones lliures de 
circulació. Els forats es protegiran amb baranes així com les vores al buit. Es conservarà 
adequadament l’alimentació elèctrica. Es disposarà de zones ventilades i que no siguin de 
pas per la ubicació de les màquines. 

Les zones de treball estaran lliures de serradures i virutes per evitar possibles incendis. 
S’evitaran els claus de les fustes a l’hora de tallar. Es disposaran extintors manuals de pols 
químic junt als llocs de treball.  

Les eines elèctriques estaran dotades de doble aïllament de seguretat i el personal que les 
utilitzi ha de conèixer les instruccions d’ús, així com estar autoritzat per al seu ús.  

L’alimentació elèctrica de subministrament a les màquines-eina que s’hagin d’utilitzar en 
llocs de molta humitat (zones mullades, entollades i assimilables) es realitzarà a 24 V, 
utilitzant el transformador específic per l'ocasió. Aquesta norma serà complida per tots els 
operaris de l'obra, independentment de la contracta a la qual pertanyin o bé treballin com a 
autònoms.  

Com protecció individual s’utilitzarà: casc homologat, guants de cuir o de goma, mascaretes 
de filtre i ulleres antipartícules, guants dielèctrics, botes de goma, ulleres de protecció contra 
impactes, cinturó de seguretat, proteccions auditives, bus de treball i calçat amb plantilla 
anticlaus. 

7.2.3. Bastides i medis auxiliars 

Durant el muntatge no s’iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida 
amb tots els elements d’estabilitat. Les plataformes de treball es consolidaran 
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immediatament darrere la seva formació, mitjançant les abraçadores de subjecció contra 
basculaments. Les unions entre canonades s’efectuarà mitjançant els nusos o bases 
metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i passadors previstos, segons els models 
comercialitzats.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada. Les plataformes de treball 
es limitaran davantera, lateral i posteriorment, amb un entornpeu de 15 cm. Les plataformes 
de treball tindran muntada sobre la vertical de l’entornpeu posterior una barana sòlida de 90 
cm d’alçada, formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu.  

Les plataformes de treball s’immobilitzaran mitjançant les abraçadores i passadors clavats 
als taulons. Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de bases 
anivellables sobre cargols sens fi (tiges d'anivellament) amb la finalitat de garantir una major 
estabilitat del conjunt. Els mòduls de base es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues en les zones de recolzament directe sobre el terreny.  

La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització de 
escales prefabricades. Les bastides es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm del 
parament vertical en el que es treballa. Les bastides s’enriostarà als paraments verticals, 
ancorant-los als punts forts de seguretat. Els materials es repartiran uniformement sobre les 
plataformes de treball en prevenció d’accidents per sobrecàrregues innecessàries. Es 
prohibeix treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d’altres plataformes en les 
quals s’estigui treballant. No es treballarà amb vents forts. Es tindran xarxes tenses verticals 
de seguretat que protegiran les cotes de treball.  

7.2.4. Visera de protecció 

Els recolzaments de visera en el terra es faran sobre dorments de fusta. Els puntals 
metàl·lics estaran sempre verticals i perfectament aplomats. Els taulons que formen la 
visera de protecció, es col·locaran de forma que no es moguin, basculin o llisquin.  

Es delimitarà la zona de treball en les bastides penjades, evitant el pas del personal per 
sota d’aquestes, així com que aquest coincideixi amb zones d'aplec de materials. Es 
senyalitzarà la zona d’influència mentre durin les operacions de muntatge i desmuntatge de 
les bastides. 

Com a protecció individual s’utilitzarà bus de treball, casc de seguretat homologat, sabates 
amb sola antilliscant i cinturó de seguretat.  

7.2.5. Cindris i encofrats 

Han de tenir resistència i estabilitat suficient per suportar les càrregues i esforços als quals 
estaran sotmesos.  

Com a protecció individual s’utilitzarà casc protector homologat, guants de cuir, botes altes 
de goma, botes de seguretat, calçat antilliscant, ulleres antiimpacte i cinturó de seguretat 
classe C.  
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7.2.6. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

7.2.6.1. Normes de prevenció pels cables  

El calibre o secció del cablejat serà l’adequat per la càrrega elèctrica que ha de suportar. 
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  

La distribució general des de el quadre general d’obra als quadres secundaris s’efectuarà 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. L'estesa de cables i mànegues s’efectuarà de 
manera que quedin protegits de contactes accidentals o danys mecànics, bé ensorrada o bé 
a una alçada mínima de 2 metres als llocs amb trànsit de vianants i de 5 metres als dels 
vehicles. L'estesa de cables per creuar vials d’obra s’efectuarà ensorrat, i serà senyalitzat.  

Els empalmaments, tant provisionals com definitius, s’executaran utilitzant caixes 
d’empalmament normalitzades estanques de seguretat.  

El traçat de les mànegues de subministre elèctric no coincidirà amb el de subministre 
provisional d’aigua a les plantes.  

7.2.6.2. Normes de prevenció pels interruptors  

S’ajustaran als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

S’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb pany de 
seguretat. Les caixes d’interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de peus 
drets estables.  

7.2.6.3. Normes de prevenció per als quadres elèctrics 

Seran metàl·lics del tipus per intempèrie, amb porta i pany de seguretat, protegint-se amb 
viseres eficaces contra la pluja. Tindran la carcassa connectada a terra. Seran penjats, bé 
en taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé de peus drets estables, i estaran 
senyalitzats convenientment.  

Les maniobres a executar en el quadre elèctric s’efectuaran sobre banquetes o estoretes 
aïllants 

7.2.6.4. Normes de prevenció per les preses d'energia  

Les preses de corrent s’efectuaran mitjançant clavilles normalitzades blindades. Cada presa 
de corrent subministrarà energia elèctrica a un únic aparell o màquina. La tensió sempre 
estarà activa en la clavilla femella, mai en la mascle.  

L’alimentació elèctrica d’il·luminació o de subministrament a les màquines-eina que s’hagin 
d’utilitzar en llocs de molta humitat (zones mullades, entollades i assimilables), es realitzarà 
a 24 V, utilitzant el transformador específic per l'ocasió.  
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7.2.6.5. Normes de prevenció per la protecció dels circuits  

Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres 
de distribució i d’alimentació a totes les màquines i aparells de funcionament elèctric, així 
com circuits generals i instal·lacions per les casetes d’obra. Totes les màquines elèctriques i 
línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.  

El transformador de l’obra serà dotat d’una presa de terra ajustada al Reglament vigent. La 
maquinària elèctrica disposarà de presa de terra. El neutre de la instal·lació estarà posat a 
terra.  

La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de 
presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd.  

7.2.6.6. Normes de prevenció per la instal·lació de l’enllumenat  

Complirà amb la legislació i normatives vigents.  

La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus drets ferms. 
Se situarà a una alçada entorn als 2 metres i s’efectuarà creuada amb la finalitat de 
disminuir ombres.  

Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons obscurs. 

L’alimentació elèctrica d’il·luminació en llocs de molta humitat (zones mullades, entollades i 
assimilables), es realitzarà a 24 V, utilitzant el transformador específic per l'ocasió. 

7.2.7. Normes d’autorització de l’ús de maquinària i màquines-eina  

Amb la finalitat d’evitar els accidents en la mesura del possible, s’implanta en aquesta obra 
l’obligació d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina eina.  

El Contractista adjudicatari queda obligat a fer un document recollit en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, i que constarà dels següents apartats:  

• Data: 
• Nom de l’interessat que queda autoritzat:  
• S’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per fer-ho: Llistat 

de màquines que pot utilitzar.  
• Signatura: L’interessat. El Cap d’Obra.  
• Segell de constructor adjudicatari:  

Aquest document signat quedarà arxivat a l’oficina de l’obra a disposició del Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o de la Direcció Facultativa 
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8. Accions a dur a terme en cas d’accident laboral  

El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els 
següents principis de socors:  

• A l’accidentat se li atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o 
progressió de les lesions.  

• En cas de caiguda des d'alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es 
suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, s’extremaran les precaucions 
d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per la immobilització de 
l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident 
elèctric.  

• En cas de gravetat manifesta s’evacuarà al ferit en ambulància, evitant la utilització 
dels transports particulars.  

El Contractista comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, la 
infraestructura sanitària amb la que conti, per garantir l’atenció correcta als accidentats i la 
seva segura evacuació.  

El Contractista comunicarà a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, el nom i 
adreça del centre assistencial més proper a cada lloc de treball, previst per l’assistència 
sanitària dels accidentats. Els noms i adreces de centres assistencials, que se subministren 
en aquest Estudi de Seguretat i Salut han de entendre’s com a provisionals, ja que podran 
ser canviat pel Contractista adjudicatari. 

El Contractista queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols, amb caràcters visibles, on 
s’indiqui clarament als treballadors els centres assistencials, adreces, telèfons de contacte, 
etc. El Contractista instal·larà aquest rètol de forma obligatòria en l’oficina d’obra, en el 
vestuari, lavabos del personal, en el menjador i a l’interior de cada maletí farmaciola de 
primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per aconseguir 
la plena eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral.  

El Contractista queda obligat a incloure en el seu Pla de Seguretat i Salut, un itinerari 
recomanat per evacuar els possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en 
situacions límit que poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat.  

8.1.  Adreces i telèfons dels centres assistencials més propers  

Hospital de Barcelona 
Avinguda Diagonal, 660 
08034 Barcelona 
932 54 24 00 

Hospital Clínic 
Carrer Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
932 27 54 00 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
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Carrer de Sant Quintí, 89 
08026 Barcelona 
932 91 90 00 

Telèfons d’utilitat: 
Emergències:   112 
Bombers:   080 
CatSalut:   061 
Policia Nacional:  091 
Mossos d’Esquadra:  112 
Guàrdia Urbana:  092 

8.2.  Comunicacions immediates en cas d’accident laboral  

El Contractista adjudicatari inclourà, en el Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidents laborals:  

8.2.1. Accidents de tipus lleu 

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada 
un d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i de cada un d’ells, amb la finalitat d’ investigar les 
seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

A l’Autoritat Laboral: segons amb allò establert en la legislació laboral vigent.  

8.2.2. Accidents de tipus greu  

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de la obra: de tots i de 
cada un d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions 
oportunes.  

A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la finalitat d’ investigar les 
seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

A l’Autoritat Laboral: segons allò que s’estableix a la legislació vigent laboral.  

8.2.3. Accidents mortals  

Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials.  

Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de la obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les causes i adoptar-se les correccions 
oportunes.  
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A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, amb la finalitat d’ investigar les 
causes i adoptar les correccions oportunes.  

A l’Autoritat Laboral: segons allò que s’estableix a la legislació vigent laboral.  

8.3.  Maletí farmaciola de primers auxilis  

A l’obra s’instal·larà un maletí farmaciola de primers auxilis, amb tots els articles que 
s’especifiquen a continuació: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom 
o cristalmina, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets 
antihemorràgics, bossa per aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits 
autoadhesius, antiespasmódics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència i xeringues d'un sol 
ús.  

La ubicació del maletí farmaciola estarà degudament senyalitzada i haurà de ser coneguda 
per tots els treballadors de l’obra.  

El maletí farmaciola es revisarà cada mes, reposant aquells articles que hagin estat utilitzats. 
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Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

10 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
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AMIDAMENT DIRECTE 120,000

13 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

14 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

15 H144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

16 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

18 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

20 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

21 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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

22 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

23 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

24 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

25 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

27 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

28 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

29 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

30 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

32 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

33 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

34 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

35 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

36 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340
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AMIDAMENT DIRECTE 120,000

37 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

38 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

39 H1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió, sense elements metàl·lics, homologada
segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i UNE-EN 470-1

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

40 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

41 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

42 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

43 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

44 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

45 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

46 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

47 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

48 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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

49 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

50 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

51 H14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000

2 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

3 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

6 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN
140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

12 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

15 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

16 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

17 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

19 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

20 H16C4006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS D'OBRA
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1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

22 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

23 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 04  DESVIAMENTS I AFECTACIONS
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1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000

2 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

3 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

6 HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

7 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 7.517,600

9 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 15.035,200

10 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 5.638,200

11 HBA21811 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 2.656,500

12 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 772,100

13 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 1.130,900

EUR
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14 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 4.800,000

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

17 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS
Capítol 05  FORMACIÓ I PREVENCIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

EUR
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FBA19110P-1 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBA1E110P-2 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1411111P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1411112P-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H141211DP-5 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H141511EP-6 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H142AC60P-7 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H142BA00P-8 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

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H142BB00P-9 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H142CD70P-10 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1431101P-11 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1433115P-12 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1441201P-13 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1445003P-14 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1446004P-15 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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H1447005P-16 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H144C104P-17 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols,
vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada
segons CE

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H144KB10P-18 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 945,00 €

(NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

H1456821P-19 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,10 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1457520P-20 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

H1459630P-21 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

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H145C002P-22 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H145F004P-23 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461130P-24 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1461164P-25 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1462242P-26 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1463253P-27 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1471101P-28 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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H1474600P-29 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H147A300P-30 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

97,69 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H147L015P-31 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H147RA00P-32 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H1481242P-33 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1481442P-34 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1481542P-35 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1481654P-36 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1482222P-37 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1483243P-38 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1484110P-39 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1487460P-40 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1487500P-41 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-42 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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H1489690P-43 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H14899A0P-44 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

14,05 €

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H1489A00P-45 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió, sense elements
metàl·lics, homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i UNE-EN 470-1

91,20 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H148A700P-46 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H148C580P-47 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H148E700P-48 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

31,36 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H148E800P-49 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H148G700P-50 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H148U010P-51 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb
segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H14Z1100P-52 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H1511212P-53 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

14,58 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1522111P-54 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H152KBD1P-55 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H152R013P-56 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb
malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre
pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre
10 mm i amb el desmuntatge inclòs

116,23 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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H1532581P-57 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1533591P-58 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1534001P-59 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H15A0003P-60 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

H15A2007P-61 m Cable d'acer per a guiat de material suspès 1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H15A2020P-62 u Cinturó portaeines 20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H15A7001P-63 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 232,77 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H15AK051P-64 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de
caixa de camió

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H15B0007P-65 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,48 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H15B1001P-66 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de
gruix 3 mm

42,13 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H15B5005P-67 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

601,94 €

(SIS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H15Z1001P-68 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15Z2011P-69 h Senyaler 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H16C0003P-70 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H16C4006P-71 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 110,66 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1003P-72 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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H16F1004P-73 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F3000P-74 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6AA2111P-75 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HB2C1000P-76 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,76 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HB2Z5021P-77 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el
desmuntatge inclòs

12,61 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HBA12C12P-78 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HBA21811P-79 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBA22H11P-80 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

HBA31011P-81 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB11121P-82 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,20 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HBB11261P-83 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

99,13 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

HBB20005P-84 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB21851P-85 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

153,11 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

HBBA1511P-86 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,68 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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HBBJ0001P-87 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

292,26 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBBZ1211P-88 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

16,05 €

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HBC12300P-89 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

HBC14000P-90 u Tetràpode de plàstic reflector 8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC1A081P-91 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

HBC1F501P-92 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,15 €

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-93 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HE732402P-94 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

75,23 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HG42429DP-95 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

81,42 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

HG4243JMP-96 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

256,39 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HGD1222EP-97 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,64 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HGG54001P-98 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,16 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HJA26321P-99 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència
750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

260,40 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HM31161JP-100 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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HQU1531AP-101 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-102 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HQU1A50AP-103 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU21301P-104 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,56 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU22301P-105 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HQU25701P-106 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU2GF01P-107 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,91 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2P001P-108 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU2QJ02P-109 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 179,47 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

HQUA1100P-110 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HQUA2100P-111 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA3100P-112 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-113 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-114 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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HQUAM000P-115 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUAP000P-116 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

HQUZM000P-117 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,78 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,20681 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04948 €

Altres conceptes 0,52371 €

P-2 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

1,63 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18600 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,81100 €

Altres conceptes 0,63300 €

P-3 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

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,25 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 19,28000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 14,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 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

7,25 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 7,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols,

vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada

segons CE

28,26 €

B144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pol 28,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 945,00 €

B144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE- 945,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

35,10 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 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

6,74 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €
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B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 9,41 €

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de 9,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,04 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 22,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 60,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

48,59 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

97,69 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm d 97,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,86 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,60000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-32 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €
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B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 5,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 18,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 17,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 17,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,02 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 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

4,93 €

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, ca 4,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,86 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €
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B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

14,05 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxa 14,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 H1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió, sense elements

metàl·lics, homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN 531 i UNE-EN 470-1

91,20 €

B1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió, sense elements m 91,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

23,09 €

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons 23,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,13 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 7,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

31,36 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-E 31,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 9,62 €

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE- 9,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb

segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62 €

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, a 4,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 H14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 19,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb

cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i

làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

14,58 €

B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a seguretat i salu 0,54900 €

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2 1,68000 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 0,22230 €

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a segure 3,34800 €
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B1ZFM100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de r 0,72500 €

Altres conceptes 8,05570 €

P-54 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,14 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,14760 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €

Altres conceptes 10,79800 €

P-55 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

22,94 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 5,78200 €

Altres conceptes 12,95800 €

P-56 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb

malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre

pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre

10 mm i amb el desmuntatge inclòs

116,23 €

B0A2A6VF m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 48,82500 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 15,39000 €

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B5 3,84000 €

Altres conceptes 43,13500 €

P-57 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,64 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,67000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-58 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,67 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,70000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-59 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-60 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès 1,16 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 1,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €
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B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 232,77 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 221,00000 €

Altres conceptes 11,77000 €

P-64 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de

caixa de camió

3,70 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,48 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de

gruix 3 mm

42,13 €

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfíci 42,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques

per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de

secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat

601,94 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpi 558,74000 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-68 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-69 H15Z2011 h Senyaler 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-70 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i

H2S

1,80 €

B16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O 1,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 H16C4006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 110,66 €

B16C0006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 110,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-72 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

Altres conceptes 141,20000 €

P-73 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-74 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-75 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €
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B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04200 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,68000 €

Altres conceptes 1,97800 €

P-76 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

50,76 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €

Altres conceptes 44,06000 €

P-77 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el

desmuntatge inclòs

12,61 €

B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares, per a seguretat i salut 5,30000 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-78 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina

autopropulsada

1,27 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 0,87669 €

Altres conceptes 0,39331 €

P-79 HBA21811 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

reflectora, amb màquina d'accionament manual

1,83 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 1,55550 €

Altres conceptes 0,27450 €

P-80 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora, amb

màquina d'accionament manual

3,03 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 2,33244 €

Altres conceptes 0,69756 €

P-81 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

21,76 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 5,84001 €

Altres conceptes 15,91999 €

P-82 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

63,20 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,54000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-83 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

99,13 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,47000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-84 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

153,11 €

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 123,61000 €

Altres conceptes 29,50000 €

P-86 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,68 €
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BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €

Altres conceptes 2,94800 €

P-87 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,

òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

292,26 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres f 236,07000 €

Altres conceptes 56,19000 €

P-88 HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el

desmuntatge inclòs

16,05 €

BBLZ2212 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de seguretat, per a 2 11,19000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-89 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 9,89000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-90 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector 8,65 €

BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i salut 8,16000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-91 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,88 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,53000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07080 €

Altres conceptes 1,27920 €

P-92 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,15 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 8,18000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-93 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,35600 €

Altres conceptes 1,18400 €

P-94 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

75,23 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 50,68000 €

Altres conceptes 24,55000 €

P-95 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

81,42 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 67,23000 €

Altres conceptes 13,84000 €

P-96 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge

inclòs

256,39 €
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B1ZGM3JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 235,81000 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

Altres conceptes 20,23000 €

P-97 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,64 €

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a segur 4,04000 €

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,20000 €

Altres conceptes 10,40000 €

P-98 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,16 €

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut 66,84000 €

Altres conceptes 22,32000 €

P-99 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

260,40 €

B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 219,16000 €

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,60000 €

Altres conceptes 40,64000 €

P-100 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-101 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2

plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-102 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-103 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-104 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,56 €

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 24,68000 €

Altres conceptes 23,88000 €

P-105 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

59,16 €
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BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,17000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-106 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 2,99250 €

P-107 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,91 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-108 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-109 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 179,47 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 170,51000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-110 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-111 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €
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Altres conceptes 19,66000 €
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Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

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 - 3)

5,97 120,000 716,40

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 4)

25,25 40,000 1.010,00

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 6)

14,38 40,000 575,20

4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 5)

21,77 20,000 435,40

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 9)

9,77 60,000 586,20

6 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 - 8)

7,25 20,000 145,00

7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 10)

12,75 60,000 765,00

8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)

8,25 20,000 165,00

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 11)

0,23 480,000 110,40

10 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 12)

15,10 120,000 1.812,00

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 13)

0,69 480,000 331,20

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 14)

1,63 120,000 195,60

13 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 15)

13,37 60,000 802,20

14 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 16)

12,25 60,000 735,00

15 H144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a
filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un
mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 17)

28,26 120,000 3.391,20

16 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit,
homologat segons UNE-EN 137 (P - 18)

945,00 10,000 9.450,00

17 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 22)

6,05 120,000 726,00

18 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 20)

10,91 120,000 1.309,20

19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 19)

35,10 40,000 1.404,00

20 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 23)

6,69 40,000 267,60

euros
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21 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 - 21)

6,74 20,000 134,80

22 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 26)

22,04 120,000 2.644,80

23 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 25)

16,39 60,000 983,40

24 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de
manxa i folrades de peluix (P - 24)

9,41 20,000 188,20

25 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 27)

60,64 40,000 2.425,60

26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 29) 14,26 60,000 855,60

27 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 28)

48,59 60,000 2.915,40

28 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 30)

97,69 4,000 390,76

29 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 32)

5,11 200,000 1.022,00

30 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 31)

22,86 4,000 91,44

31 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 33)

18,66 120,000 2.239,20

32 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

17,04 60,000 1.022,40

33 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 35)

17,04 20,000 340,80

34 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 36)

16,02 20,000 320,40

35 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 37)

6,34 120,000 760,80

36 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 38)

7,50 120,000 900,00

37 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 43)

13,25 120,000 1.590,00

38 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 44)

14,05 20,000 281,00

39 H1489A00 u Jaqueta ignífuga per a treball en instal·lacions elèctriques en tensió,
sense elements metàl·lics, homologada segons UNE-EN 340,UNE-EN
531 i UNE-EN 470-1 (P - 45)

91,20 40,000 3.648,00

40 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 39) 2,23 120,000 267,60

euros
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41 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 46)

23,09 20,000 461,80

42 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 47)

7,13 20,000 142,60

43 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 48)

31,36 20,000 627,20

44 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 49) 6,09 20,000 121,80

45 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 62) 20,60 60,000 1.236,00

46 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 50)

9,62 20,000 192,40

47 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 40)

5,66 120,000 679,20

48 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 - 41)

4,93 20,000 98,60

49 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 42)

14,86 20,000 297,20

50 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a
treballs amb ambients amb partícules perilloses (P - 51)

4,62 40,000 184,80

51 H14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria
recarregable, per a 2 usos (P - 52)

19,28 60,000 1.156,80

TOTAL Capítol 01.01 53.153,20

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

2,70 3.000,000 8.100,00

2 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
(P - 92)

10,15 1.000,000 10.150,00

3 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix (P - 53)

14,58 500,000 7.290,00

4 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 - 54)

13,14 1.500,000 19.710,00

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 93)

6,54 2.500,000 16.350,00

6 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)

6,88 1.000,000 6.880,00

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

22,94 12,000 275,28

8 H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre
10 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

116,23 500,000 58.115,00

euros
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9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

5,64 1.000,000 5.640,00

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

7,67 200,000 1.534,00

11 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 59)

0,23 2.000,000 460,00

12 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 63) 232,77 10,000 2.327,70

13 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 60) 45,00 12,000 540,00

14 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès (P - 61) 1,16 500,000 580,00

15 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a
recobriment de càrrega de caixa de camió (P - 64)

3,70 600,000 2.220,00

16 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 65)

95,48 40,000 3.819,20

17 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de
distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm (P - 66)

42,13 20,000 842,60

18 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una
alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta
de connexió a terra, instal·lat (P - 67)

601,94 12,000 7.223,28

19 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 70)

1,80 800,000 1.440,00

20 H16C4006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) (P - 71) 110,66 6,000 663,96

21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 68)

43,20 1.600,000 69.120,00

TOTAL Capítol 01.02 223.281,02

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 101)

246,01 120,000 29.521,20

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 103)

171,59 120,000 20.590,80

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 102)

143,07 60,000 8.584,20

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 105)

59,16 120,000 7.099,20

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

22,38 16,000 358,08

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

54,91 4,000 219,64

7 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 104)

48,56 10,000 485,60

euros
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8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 108) 1,94 10,000 19,40

9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 109)

179,47 4,000 717,88

10 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

260,40 4,000 1.041,60

11 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)

75,23 20,000 1.504,60

12 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 96)

256,39 2,000 512,78

13 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 95)

81,42 12,000 977,04

14 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

25,64 12,000 307,68

15 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 98)

89,16 8,000 713,28

16 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 86)

21,68 12,000 260,16

17 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)

45,41 10,000 454,10

18 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 113) 200,49 2,000 400,98

19 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 110)

119,21 2,000 238,42

20 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 111)

118,49 4,000 473,96

21 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
112)

78,99 6,000 473,94

22 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 114) 21,39 20,000 427,80

23 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 117) 19,66 1.600,000 31.456,00

TOTAL Capítol 01.03 106.838,34

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 04 DESVIAMENTS I AFECTACIONS

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 76)

50,76 3.000,000 152.280,00

2 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

12,61 1.000,000 12.610,00

3 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

63,20 60,000 3.792,00

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 83)

99,13 40,000 3.965,20

5 HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

153,11 80,000 12.248,80

euros
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6 HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

16,05 240,000 3.852,00

7 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles
13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

292,26 24,000 7.014,24

8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 1)

0,78 7.517,600 5.863,73

9 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 78)

1,27 15.035,200 19.094,70

10 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 2)

1,63 5.638,200 9.190,27

11 HBA21811 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P
- 79)

1,83 2.656,500 4.861,40

12 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 80)

3,03 772,100 2.339,46

13 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 81)

21,76 1.130,900 24.608,38

14 H15Z2011 h Senyaler (P - 69) 19,66 4.800,000 94.368,00

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 84) 12,34 20,000 246,80

16 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 89) 10,28 500,000 5.140,00

17 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector (P - 90) 8,65 500,000 4.325,00

TOTAL Capítol 01.04 365.799,98

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 05 FORMACIÓ I PREVENCIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
73)

19,66 60,000 1.179,60

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 116) 212,00 20,000 4.240,00

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 115) 35,55 360,000 12.798,00

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
72)

141,20 30,000 4.236,00

5 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 74) 24,68 1.600,000 39.488,00

TOTAL Capítol 01.05 61.941,60

euros
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Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 53.153,20

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 223.281,02

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS D'OBRA 106.838,34

Capítol 01.04  DESVIAMENTS I AFECTACIONS 365.799,98
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1. Introducció 

El present Estudi d’Impacte Ambiental es redacta en conformitat amb les disposicions del 
Decret d’Alcaldia del 15 d’octubre de 2009, que obliga, en fase de projecte, a la realització 
d’una memòria ambiental per a aquells projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, 
organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i altres entitats vinculades o 
dependents de l’Ajuntament, sempre que el pressupost estimat per l‘obra inclosa en el 
projecte sigui igual o superior a 450.000 euros.  

Es presenten inicialment les dades bàsiques de l’obra i una descripció de l’àmbit d’actuació.  

A continuació, s’identifiquen els vectors ambientals afectats per l’execució de l’obra i es 
justifica l’impacte causat sobre cada un d’ells.  

A partir de la informació anterior, es valora la severitat d’aquests impactes, tant en fase 
d’obra com d’explotació, i s’estableix si resulten o no admissibles.  

Finalment, es descriuen les mesures correctores que es prendran amb l’objectiu minimitzar 
els impactes previstos durant l’execució de l’obra i durant l’explotació del servei de transport 
públic col·lectiu sobre els vectors identificats, així com els instruments establerts per a vetllar 
per la seva aplicació.   
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2. Dades generals de l’obra 

Denominació:  

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça 
Glòries. Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs. 

 

Ubicació de l’obra:   

Terme Municipal de Barcelona, Avinguda Diagonal entre la Plaça de Francesc Macià i 
la Plaça de les Glòries Catalanes.  

 

Autor de l’Estudi d’Impacte Ambiental:  

Miquel Lahoz Casarramona, Universitat Politècnica de Catalunya  

 

Pressupost d’execució material de l’obra:  

131.043.675,03 €  

 

Termini d’execució de l’obra:  

28 mesos  
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3. Descripció del medi 

L’àmbit d’actuació es centra en l’anomenada, “Diagonal central”, corresponent al tram entre 
la Plaça Francesc Macià i la Plaça de les Glòries, fins a entroncar amb les actuals xarxes 
del Trambaix i el Trambesòs. Correspon a un tram de sòl urbà consolidat d’aproximadament 
3,8 km de longitud i secció tipus constant de 50 m d’amplada nominal, el què constitueix una 
superfície aproximada de 190.000 m2.  

Els sòls són de tipus al·luvial i deltaic, amb acumulacions puntuals de dipòsits col·luvials de 
peu de pendent. Són essencialment argiles, llims i costres calcaries. Entre els sediments 
al·luvials i deltaics es troben llims i argiles de les planes d’inundació, maresmes i front 
deltaïc, sorres i graves fluvials i també sorres litorals i de platja. Les terres, però, es troben 
profundament humanitzades, ocupades en tota la seva àrea per la trama de la ciutat. En tot 
l’àmbit el sòl està pavimentat, motiu pel qual no es produeixin fenòmens edàfics.  

La xarxa d’escolament superficial està formada per un conjunt de torrents o rieres, altament 
desnaturalitzats, que només porten aigua en cas d’avinguda, i els rius Llobregat i Besòs. El 
procés d’urbanització ha comportat la canalització de bona part d’aquestes lleres 
estacionals sota els carrers per on circulen, fins desguassar a la xarxa de sanejament o al 
mar. Pel que fa a la hidrologia subterrània, l’elevada permeabilitat dels sòls de l’àrea facilita 
la comunicació entre aqüífers. Aquests han estat tradicionalment sobreexplotats i 
actualment acusen la contaminació per intrusió marina frontal i cons d’ascens salí sota les 
captacions.  

Fruit d’aquest procés d’urbanització, el medi biòtic original ha mudat en una xarxa de parcs i 
jardins amb finalitats al servei del ciutadà, on les comunitats vegetals i animals autòctones 
han estat substituïdes per espècies deslligades de l’ambient zonal i, fins i tot, de la pròpia 
regió Mediterrània, escollides segons criteris ornamentals i/o de comfort. La totalitat de 
l’àmbit consititueix, doncs, un entorn totalment urbà, on el medi natural ha desaparegut.  

El clima hi és temperat-mediterrani. La qualitat de l’aire hi és baixa, fruit de la pròpia activitat 
urbana, amb diverses superacions anuals dels límits establerts de NO2 i PM10 (Barcelona, 
2013b). Els nivells d’immissió sonora presenten fortes variacions entre carrers de la xarxa 
bàsica i de la xarxa local, posant de manifest que la principal font de soroll, en la major part 
de la conurbació, és el pas de vehicles a motor. En la xarxa bàsica aquests nivells són molt 
elevats, sobrepassant freqüentment els límits establerts per les diferents reglamentacions 
d’aplicació. L’àmbit presenta, a més, un elevat grau de contaminació lumínica, amb l’emissió 
de flux superior més alta de Catalunya (Taravilla, 2010).   
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4. Identificació dels impactes 

S’identifiquen i justifiquen a continuació els impactes sobre els diferents vectors ambientals 
causats per l’actuació, tant en fase d’obra com en fase d’explotació. 

De cara a avaluar l’impacte en fase d’explotació, és necessari tenir en compte la reducció 
de l’ús del vehicle privat induïda per l’increment de l’oferta de transport públic col·lectiu. En 
efecte, el transport rodat de passatgers i mercaderies suposa un 84% de les externalitats 
totals de la mobilitat a Europa, mentre que els modes ferroviaris no arriben al 2%. En termes 
mitjans, el vehicle privat suposa unes externalitats valorades en 76,0 € per 1000 pax·km, 
mentre que les dels modes ferroviaris són només 22,9 € per 1000 pax·km (INFRAS-IWW, 
2004)1. Així, qualsevol actuació encaminada a reduir la quota de transport en vehicle privat 
resultarà en un impacte positiu per a la majoria d’aquestes externalitats.  

 
Figura A7.1. Costos externs del transport a la UE-17 (INFRAS-IWW, 2004) 

4.1. Sòls, geomorfologia i relleu 

4.1.1. En fase d’obra 

Tota obra que comprengui moviments de terres suposa el risc d’afectar les qualitats físiques 
del sòl. Addicionalment, el balanç de terres molt difícilment és nul, de manera que, tot i no 
formar part de l’àmbit del projecte, cal considerar l’impacte ambiental de l’ús de materials de 
préstec, o bé de l’abocament de residus de l’obra. 
                                                
1 Estudi realitzat en els països de la UE-17. Els costs s’expressen en Euros de l’any 2000.  
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En l’àmbit del projecte, les afeccions sobre el sòl seran mínimes, ja que aquest es situa en 
zona urbana completament antropitzada. En tractar‐se bàsicament de substituir els ferms 
existents per altres materials, les excavacions necessàries són mínimes i, en tot cas, 
sempre es tractarà de modificacions de sòls i formes de relleu ja modificats amb anterioritat 
per l’ésser humà. 

4.1.2. En fase d’explotació 

No es considera cap impacte en termes de reducció dels serveis ambientals del sòl ocupat, 
ja que aquest sòl ja era artificialitzat i dedicat a la circulació rodada. 

4.2. Contaminació atmosfèrica 

4.2.1. En fase d’obra 

En fase d’obra es produeix un augment de partícules contaminants pel moviment de terres, 
funcionament de la maquinària i circulació de camions de gran tonatge. Aquestes partícules 
tenen bàsicament dos orígens diferenciats: 

• Pols generada per les obres, especialment en activitats com demolicions i enderrocs, 
moviments de terres, etc. 

• Gasos contaminants deguts als motors de la maquinària, camions, generadors, etc. 

Aquestes partícules s’afegeixen als nivells d’immissió habituals, deguts a la pròpia activitat 
urbana. Així mateix, el previsible increment de la congestió viària causat per les obres, té 
també un impacte negatiu sobre el nivell de contaminants, que se suma als efectes descrits.  

4.2.2. En fase d’explotació 

La circulació urbana representa el 40% de les emissions de CO2 i el 70% de les d’altres 
contaminants del transport per carretera (CEE, 2007).  

En aquest aspecte, el tramvia presenta clars avantatges respecte dels modes de transport 
amb motor d’explosió (Granados, 2010; Mejías et al., 2008; UITP, 2001b). Degut al seu 
funcionament elèctric, la seva emissió de contaminants és mínima. Tan sols se’n poden 
citar dues fonts, ambdues poc significatives: partícules del sistema de frenat i ozó, produït 
en el sistema d’alimentació elèctrica (Roscadell, 2003). D’aquesta manera, la transferència 
d’usuaris del vehicle privat al tramvia genera externalitats positives degudes a les emissions 
no alliberades a l’atmosfera.  

Si bé es cert que l’energia elèctrica amb la qual es propulsa no sempre té un origen poc 
contaminant, pel sol fet d’allunyar els punts de generació de les emissions dels nuclis de 
població, l’impacte sobre la qualitat de l’aire, els nivells de CO2, PM10, NOx i els agents 
causants de males olors, és positiu. Així, es calcula que, en 30 anys, s’evitaria l’emissió de 
més de 35.000 tones de CO2, prop de 70 tones de NOx i 8 tones de PM10 (Ulied et al., 2011). 
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4.3. Generació de residus 

4.3.1. En fase d’obra  

En l’obra es generaran dos tipus principals de residus, els produits directament per l’obra 
(materials de construcció i demolició, mermes, puntes, etc.) i els associats a l’obra, produits 
per operaris i maquinària.  

La gestió dels residus en fase d’obra estarà coberta pels procediments de l’obligatori Pla de 
Gestió dels Residus en Obra (PGRO).  

4.3.2. En fase d’explotació 

Els principals residus que es generaran durant l’explotació seran combustibles i lubricants, 
pintures, detergents i ferralla, a més dels residus assimilables a residus sòlids urbans (RSU) 
generats per l’activitat del personal laboral. En aquest sentit, l’augment del parc mòbil que 
suposa la unió de les línies comporta l’augment dels residus. 

La gestió dels residus en fase d’explotació estarà coberta pels procediments de gestió de 
residus de la companyia concessionària. 

4.4. Afecció a les aigües superficials i/o subterrànies 

4.4.1. En fase d’obra 

Les afeccions al sistema hídric poden prendre dues formes: d’una banda, l’abocament de 
productes contaminants, de residus d’obra o de pols i fang provinents del moviment de 
terres que, en cas de pluja, poden ser arrossegades; d’altra banda, tota modificació del 
relleu entranya una possible afectació a la hidrologia superficial. 

El projecte ocupa una zona on la xarxa hidrològica es troba totalment antropitzada, de 
manera que tots els cursos que resten desguassen als col·lectors de la xarxa pública. Els 
rius Llobregat i Besòs es troben prou allunyats de la zona d’influència de les obres com per 
no veure’s afectats.  

L’aqüífer més exposat és l’aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona. No obstant, 
aquest aqüífer es troba ja fortament alterat, sotmès a fortes pressions tant pel que fa a la 
xarxa de sanejament, com a l’activitat industrial i la intrusió salina.  

4.4.2. En fase d’explotació 

La contaminació de l’aigua a causa de l’explotació de la línia tramviària pot produir-se en les 
següents zones: 
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• Lubricació de les corbes.  
• Pestanya de lubricació de les rodes.  
• Punts de canvi d’agulles.  

En tots casos, els possibles contaminants són olis de lubricació. No obstant, les quantitats 
d’olis en aquests punts són negligibles. 

4.5. Impacte visual i lumínic 

4.5.1. En fase d’obra 

L’impacte paisatgístic de l’obra és limitat, en discórrer la traça per zona urbana consolidada. 
Es tractaria de la modificació temporal d’un paisatge totalment antropitzat.  

Pel que respecta a l’impacte lumínic, es preveu necessari l’ús tant d’enllumenat d’obra com 
de senyalització lluminosa. Aquests podrien presentar puntualment nivells d’il·luminació 
superiors als de l’enllumenat permanent. Tanmateix, per la seva condició de via bàsica, la 
Diagonal admet nivells de brillantor elevats.  

4.5.2. En fase d’explotació 

Tot mode de transport de superfície genera un cert impacte visual. No obstant, les diverses 
experiències amb el tramvia modern demostren que es pot integrar perfectament en la ciutat, 
guanyant l’aprovació i l’admiració del públic i arribant a ser un signe de modernitat i distinció 
(Andalucía, 1998; UITP, 2001b). En el cas de New Orleans fins i tot se l’ha declarat 
monument nacional (Roscadell, 2003).  

Per a aconseguir-ho són crucials el disseny de la infraestructura, dels vehicles i d’elements 
com ara les parades, els pals o la catenària. Un disseny estèticament cuidat és una de les 
eines principals per tal de facilitar la integració en el teixit urbà i aconseguir així no només 
una intrusió visual mínima o fins i tot positiva, sino també una major adopció per part dels 
usuaris (UITP, 2001b). En aquest procés de disseny no només hi intervè estrictament el 
tramvia: un dels factors que més ha afavorit el retorn d’aquest mode de transport ha estat la 
seva capacitat de renovació urbana. Així, l’aspecte estètic cobra especial importància en la 
totalitat de la reforma, de façana a façana, de l’avinguda. 

Entre els objectius del present Projecte bàsic es troba la generació d’un espai públic de 
qualitat, que convidi al passeig i a la compra i resulti comfortable i agradable per al ciutadà. 
Així, precisament l’aspecte estètic de la via ha estat un dels factors que s’han considerat a 
l’hora de generar i avaluar les diferents alternatives. Es pot considerar, doncs, que un 
impacte visual positiu es deriva naturalment dels propis objectius del Projecte. 

Addicionalment, el Projecte comprèn la substitució de l’actual enllumenat viari mitjançant 
lluminàries d’incandescència per llums LED, les quals, per a un mateix nivell d’il·luminació, 
presenten major eficiència i menor dispersió, reduint així la contaminació lumínica. 
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4.6. Soroll 

4.6.1. En fase d’obra 

Les principals afeccions acústiques es produiran durant l’obra, ja que la nova infraestructura 
és precisament un dels mitjans de transport que menys emissions acústiques genera durant 
el seu funcionament.  

En la construcció tenim les següents fonts de soroll: 

• Enderrocs i demolicions. 
• Moviment de terres. 
• Activitats d’urbanització, pavimentació, posta de via, construcció d’estacions, etc. 
• Moviment de vehicles. 

4.6.2. En fase d’explotació 

El soroll i les vibracions són els impactes més importants que produeix el tramvia. Són 
també el principal problema percebut per la societat, especialment en zones amb receptors 
sensibles com ara hospitals, centres de recerca, col·legis, etc.  

En la fase d’explotació del sistema trobem les següents fonts: 

• El pas dels vehicles en servei regular. 
• El pas dels vehicles per a manteniment. 
• L’operació de les estacions. 

De totes elles, la més significativa és la derivada del funcionament dels vehicles en servei 
regular, que sol ser la causa de la majoria de les objeccions locals.  

El soroll i les vibracions es poden mitigar amb èxit mitjançant un disseny adequat de la línia i 
del material rodant. Així, una tasca essencial serà la d’estudiar des de la fase de disseny les 
fonts de vibracions i soroll, així com els factors que poden ajudar a disminuir-los. Entre ells 
s’inclouen, sense que aquesta lista sigui limitativa: 

• La superestructura de via. Es disposen els carrils embeguts en material elastòmer, a 
fi de trencar la continuïtat entre el carril i el paviment.  

• El material de recobriment de la via. Recobriments de gespa contribueixen a reduir 
les emissions sonores del tramvia (UITP, 2001b). 

• El traçat de la via. Les pitjors condicions de soroll es dónen en revolts pronunciats, 
havent obligat anteriorment a modificar traçats per aquesta causa (Planella, 2008). 
En aquest sentit, el traçat principalment en línia recta és d’allò més favorable de cara 
a reduir el nivell d’emissions acústiques. 

• El disseny del vehicle. S’utilitzen rodes elàstiques, amb una banda d’elastòmer entre 
la banda de rodadura i el nucli central. Així mateix, el propi aïllament acústic del 
vehicle és determinant pel que fa als nivells sonors a l’interior.  

• La freqüència del servei. 
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• La longitud dels combois, que determina directament la duració del soroll.  
• L’estat de manteniment de la via. 
• L’estat de manteniment del material rodant. 

Tot i això, el tramvia és un dels mitjans de transport més silenciosos (UITP, 2001b), amb 
nivells d’emissió que solen estar compresos entre els 75 dB(A) i els 78 dB(A) i amb un 
màxim estimat de 89,4 dB(A) (Roscadell, 2003; Taravilla, 2010). Aquests valors són inferiors 
als de tres cotxes consecutius circulant a la mateixa velocitat. Així, allà on la implantació del 
tramvia suposa una reducció del trànsit de vehicles a motor, l’impacte acústic global 
esperable és positiu. 

4.7. Consum d’energia 

4.7.1. En fase d’obra 

Tota transformació de l’entorn requereix energia. Addicionalment, les obres necessiten per 
al seu correcte desenvolupament una sèrie d’instal·lacions i serveis auxiliars que també 
impliquen consum d’energia. 

Els principals punts de consum d’energia en obra són: 

• Combustible consumit per la maquinària i vehicles d’obra. 
• Generadors d’obra. 
• Enllumenat d’obra i senyalització lluminosa. 

4.7.2. En fase d’explotació 

Actualment, el transport consumeix el 31% de l’energia a la UE-25, el 42% a Espanya i el 
41% a Catalunya. Es tracta, a més, del sector menys eficient de la UE, ja que és l’únic que 
no ha estat capaç de disminuir la seva intensitat energètica entre 1990 i 2000, malgrat la 
millora significativa en l’eficiència dels motors de combustió interna (Torres i Roigé, 2014). 

En el cas del tramvia, el baix coeficient de fregament roda-carril i el menor pes per eix del 
material rodant, fruit de la construcció amb alumini amb reforços puntuals d’acer, permeten 
molt bons rendiments energètics i una major velocitat (Andalucía, 1998; Granados, 2010; 
Roscadell, 2003). Tant és així que amb 1 kilogram equivalent de petroli (1 kep) es poden 
realitzar entre 70 km i 190 km en mode ferroviari, front als 37 km en autobús i només 15 km 
en vehicle privat (Colomer i Insa, 2006). Els moderns sistemes recuperadors d’energia de la 
frenada permeten un estalvi addicional (UITP, 2001b).  

Segons dades de TRAM (2014), el consum d’energia del tramvia és de 0,52 MJ/pax, mentre 
que el de l’autobús és de 1,05 MJ/pax i el del vehicle privat de 2,45 MJ/pax. Així, per cada 
passatger que realitza la transferència modal entre l’autobús i el tramvia s’estalvien 0,5 MJ, 
mentre que si es realitza entre el vehicle privat i el tramvia l’estalvi és de gairebé 2 MJ.  
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Addicionalment, el present Projecte bàsic comprèn la substitució de l’actual enllumenat viari 
mitjançant lluminàries d’incandescència per llums LED, les quals presenten major eficiència, 
permetent així reduir el consum d’energia de la xarxa. 

4.8. Afeccions a la vegetació 

4.8.1. En fase d’obra 

L’alternativa escollida suposa la modificació de la posició de dues línies d’arbrat. Així mateix, 
es preveuen afeccions puntuals a determinats exemplars de les línies preservades, degut a 
la pròpia redistribució de l’espai urbà.  

4.8.2. En fase d’explotació 

No es preveuen afeccions a la vegetació. 

4.9. Utilització de l’espai viari 

4.9.1. En fase d’obra 

Els treballs tenen lloc en la via pública. Totes les instal·lacions auxiliars d’obra, aplecs 
d’obra, zones d’estacionament de maquinària, etc. s’han de definir sobre espai públic. 
Aquesta ocupació de l’espai urbà n’impedeix temporalment l’ús per part del conjunt de la 
ciutadania i és susceptible de causar afeccions al trànsit, vianants, veïns i comerciants. 

4.9.2. En fase d’explotació 

Pel seu esquema de circulació en plataforma reservada, el tramvia ocupa un espai sobre la 
via pública, que no pot, en conseqüència, dedicar-se a altres finalitats. Cal sopesar, doncs, 
el benefici socioeconòmic que suposa aquesta ocupació, front al cost d’oportunitat 
corresponent al potencial benefici generat per aquest espai en cas de destinar-se a altres 
usos. Aquests costos i beneficis han estat avaluats amb detall en l’estudi d’alternatives del 
present Projecte bàsic. 

La reforma, a més de la implantació d’un nou mode de transport públic col·lectiu, preveu la 
millora de la qualitat urbana de l’avinguda, amb la recuperació d’espai per al vianant, la 
racionalització de la circulació de vehicles rodants i la instal·lació de nou mobiliari urbà i 
d’enllumenat públic més eficient. Aquestes accions, enteses com a conjunt, han de 
contribuir a la regeneració de l’Avinguda Diagonal com a zona comercial i de passeig, tot 
encoratjant la inversió privada en els immobles d’oficines, les botigues i els habitatges. 
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4.10. Afeccions a veïns i comerciants 

4.10.1. En fase d’obra 

L’àmbit de l’actuació presenta nivells molt diferents d’activitat comercial segons el tram: 
aquesta és molt important en el tram Francesc Macià – Passeig de Gràcia, però es veu 
fortament reduïda entre Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan, i molt especialment a 
partir d’aquest punt.  

La realització de treballs en zona urbana, residencial i/o comercial, comporta una sèrie 
d’afeccions:  

• Alteració del benestar dels veïns, vianants i activitat econòmica  
• Alteració del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles 

Aquestes afeccions, lògicament, preocupen a veïns i comerciants, que tendeixen a ser 
aquells que més fortament s’oposen a qualsevol nova actuació. Les obres, no obstant, 
també poden comportar una sèrie d’efectes positius, com ara la major activitat econòmica 
en comerços de la zona, i en particular en bars i restaurants, que comporta la presència 
d’un nombre important de treballadors desplaçats (Taravilla, 2010). 

4.10.2. En fase d’explotació 

Nombroses experiències en ciutats de tot el món demostren que la regeneració dels carrers 
amb zones de vianants i accés als transports públics, permeten augmentar el volum de 
negocis dels comerços (UITP, 2001a). Així mateix, tant el Trambaix com el Trambesòs han 
demostrat ja la seva capacitat de terciarització d’una zona fabril (Taravilla, 2010).  

El fet que un sistema tramviari pugui actuar com a catalitzador per al desenvolupament local, 
és en gran part conseqüència de les accions de millora de l’espai urbà que es donen 
simultàniament a la construcció de la línia tramviaria (zones per a vianants, reordenació del 
transport privat, etc.). Voreres més amples i adequades per al passeig incentiven l’obertura 
de comerços, el què permetrà augmentar l’ocupació dels locals de la zona. Així mateix, la 
nova connectivitat de la zona afavoreix el trànsit de persones, que d’una banda esdevenen 
clients dels comerços i de l’altra es poden veure atrets per la renovació de la zona a l’hora 
d’establir-hi la seva residència. Així mateix, les empreses que cerquen locals on instal·lar les 
seves oficines, es veuen atretes per la proximitat al transport públic, que permet els 
desplaçaments dels seus empleats sense necessitat de proporcionar-los un aparcament 
(Muller, 2004). 
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4.11. Afeccions al trànsit (congestió) 

4.11.1. En fase d’obra 

Determinades activitats o fases de l’obra poden comportar el tall o reducció de carrils.  

La confusió i falta d’informació dels conductors davant de la nova situació té un impacte 
negatiu tant sobre la capacitat com sobre la seguretat dels carrils restants, en circular 
aquests de manera defensiva i ésser més proclius a equivocacions i falses maniobres.  

4.11.2. En fase d’explotació 

La congestió constitueix una externalitat important del sector de la mobilitat, en tant que 
suposa un ús ineficient de la infraestructura, que reverteix en un increment del temps de 
viatge per a tots els usuaris de la via, així com major consum d’energia, contaminació 
atmosfèrica i acústica. El cost associat a la congestió representa fins a un 1% del PIB global 
de la Unió Europea (CEE, 2007).  

Tant els cotxes com els autobusos pateixen fortament els efectes de la congestió. El tramvia, 
degut a la seva circulació en plataforma reservada, hi és molt menys sensible, ja que només 
en pateix els efectes en les interseccions (UITP, 2001b). 

La pèrdua definitiva de carrils de circulació en determinats trams prevista en l’actuació 
comporta el risc d’influir negativament sobre la congestió global de la ciutat. Tot i així, cal 
recalcar que aquesta reducció de carrils ve acompanayada de la construcció d’una nova 
línia de transport públic col·lectiu, i que, conseqüentment, la capacitat total del corredor 
augmenta fins en un 50%.  

4.12. Seguretat viària 

4.12.1. En fase d’obra 

La confusió i falta d’informació dels conductors davant de la nova situació té un impacte 
negatiu tant sobre la capacitat com sobre la seguretat dels carrils restants, en circular 
aquests de manera defensiva i ésser més proclius a equivocacions i falses maniobres.  

A això cal afegir els necessaris moviments de camions i maquinària d’obra en un entorn en  
què la seva circulació no és habitual. La seva presència suposa una font d’incertesa 
addicional per als conductors, que no sempre són capaços d’anticipar-ne les maniobres. 
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4.12.2. En fase d’explotació 

L’accidentalitat del vehicle privat és diversos ordres de magnitud superior a la del tramvia 
(UITP, 2001b). D’una banda, la reducció de la circulació de vehicles privats i, de l’altra, la 
definició d’una secció més racional per a l’avinguda, amb una sola calçada per sentit i 
minimitzant les friccions entre modes, han de contribuir a la reducció efectiva de 
l’accidentalitat en el tram. La circulació en plataforma segregada i una definició adequada de 
la prioritat semafòrica contribueixen a limitar l’accidentalitat entre un mode i l’altre.   

Cal tenir en compte que immediatament després de la inauguració d’una nova línia 
tramviària es preveu un període transitori en què el nombre d’accidents serà particularment 
elevat, tal i com ha mostrat l’experiència a diverses ciutats i a la pròpia Barcelona. Això 
s’explica per la falta de familiaritat dels conductors amb els nou mode de transport. A 
mesura que el temps passa i els usuaris de la via s’habituen a la nova situació, 
l’accidentalitat reverteix a nivells normals. 

4.13. Interferències electromagnètiques 

4.13.1. En fase d’obra 

En fase d’obra, les interferències electromagnètiques poden provenir de les diverses xarxes 
de serveis, afectats o no, o de la maquinària d’obra.  

En una fase final, es realitzaran les proves de funcionament de totes les instal·lacions. A 
efectes de l’impacte ambiental produït, aquestes proves es poden assimilar a la fase 
d’explotació. 

4.13.2. En fase d’explotació 

Les instal·lacions, màquines i xarxes poden generar pertorbacions electromagnètiques o bé 
veure’s afectades per elles. Així, les afeccions electromagnètiques bé podrien provenir de 
les instal·lacions i xarxes o bé del material rodant. Aquest darrer, no obstant, es troba en 
possessió de la marca CE, entre altres en virtud de la Directiva 2004/108/CE, que estableix 
els requisits en matèria de compatibilitat electromagnètica, per la qual cosa es considera 
que les pertorbacions que pugui generar queden dins del rang admissible.  

Pel que fa a instal·lacions i xarxes, els efectes electromagnètics es diferencien, segons 
característiques d’afectació, en:  

• Efectes electromagnètics generats pel circuit de 25 kV que va fins les subestacions 
(cables soterrats, corrent altern).  

• Efectes electromagnètics generats per les línies de contacte del tramvia (tram aeri, 
corrent continu). 
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4.14. Aspectes socials 

4.14.1. En fase d’obra 

L’impediment que suposa qualsevol obra en via pública a la mobilitat del vianant es veu 
notablement magnificat en el cas de les persones amb mobilitat reduïda o bé afectades 
d’altres minusvalies, que, per la seva major vulnerabilitat, pateixen en major grau les 
afeccions a la mobilitat que el conjunt de la població. 

4.14.2. En fase d’explotació 

La inversió en transport públic tendeix a incrementar l’equitat social i a millorar la qualitat de 
vida de les persones (Ulied et al., 2011). Addicionalment, el tramvia és un mitjà de transport 
d’ús transversal, cobrint gairebé tots els estrats socials, i, per la seva accessibilitat gairebé 
total, també n’afavoreix l’ús per part de les persones de mobilitat reduïda.  

Cal destacar el traçat d’aquest corredor, relligant districtes benestants, àrees comercials i de 
negocis, zones de nova centralitat i barris tradicionalment deprimits. En aquest sentit, el 
tramvia facilita la permeabilitat social dins la ciutat.  
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5. Avaluació dels impactes 

Es consideren 5 graus d’impacte: 

• Impacte Crític, aquell que resulta inadmissible. 
• Impacte Sever, aquell que vulnera notablement les característiques del medi. 
• Impacte Moderat, aquell que altera les característiques del medi. 
• Impacte Compatible, aquell que no suposa alteració o que suposa alteració mínima 

de les característiques del medi. 
• Impacte Positiu, aquell que s’entén que pot millorar les característiques del medi. 

Es mostra a continuació la valoració del grau d’impacte previst corresponent a cada vector 
ambiental afectat: 

Vector d’afectació En obra En explotació 
Sòls, geomorfologia i relleu Compatible Compatible 
Contaminació atmosfèrica Moderat Positiu 
Generació de residus Moderat Compatible 
Afecció a les aigües superficials i/o subterrànies Compatible Compatible 
Impacte visual (paisatge urbà) i lumínic Moderat Positiu 
Soroll Sever Positiu 
Consum d’energia Moderat Positiu 
Afeccions a la vegetació Sever Compatible 
Utilització de l’espai viari Moderat Positiu 
Afeccions a veïns i comerciants Sever Positiu 
Afeccions al trànsit (congestió) Sever Compatible 
Seguretat viària Moderat Positiu 
Interferències electromagnètiques Compatible Compatible 
Aspectes socials Moderat Positiu 

No es preveu cap impacte inadmissible. S’observa que els impactes majors tenen lloc 
durant la fase d’obra: en fase d’explotació tots els impactes són compatibles o positius. 

Els vectors que pateixen impactes de grau més sever són soroll, vegetació, veïns i 
comerciants i trànsit, tots ells durant la fase d’obra. Aquest factor serà tingut en compte a 
l’hora de definir les mesures correctores pertinents, que hauran de ser més curoses com 
més sever es prevegui l’impacte.  
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6. Mesures correctores 

6.1. Mesures correctores en fase d’obra 

6.1.1. Mesures de preservació del medi atmosfèric 

Les mesures a adoptar per tal de preservar la qualitat del medi atmosfèric durant les obres 
són les següents. Les mesures fan referencia a la prevenció i minimització de l’aixecament 
de pols durant l’execució de les obres, així com les emissions de gasos de la maquinària: 

• Durant les obres, i especialment en èpoques de sequera, s’efectuaran regs periòdics 
de les zones d’obra en superfície, especialment aplecs de terres, abocadors i totes 
aquelles actuacions que puguin generar volums importants de pols. 

• El transport de les terres és una de les fonts de pols fugitiva que es produeix per la 
circulació dels camions a través de les vies. Els propis pneumàtics transporten 
petites quantitats de fang que es va dipositant al llarg del trajecte i que, desprès del 
seu assecat, es desintegra generant pols amb el moviment de l’aire. Per tant, durant 
el transport es cobriran les caixes dels camions amb mantes o xarxes per evitar 
emissions de pols o caiguda de material. Pel que fa al fang, a més de ser una font 
potencial de pols, amb la sortida dels camions de l’obra s’embruta la xarxa viària. 
Per això s’haurà de construir un tram de neteja col·locant uns perfils metàl·lics, de tal 
manera que mitjançant el reg amb mànega es netegin els pneumàtics i baixos dels 
vehicles.  

• S’utilitzarà exclusivament maquinària en perfecte estat de conservació, amb les 
certificacions CE corresponents i que acrediti trobar-se al corrent de les revisions 
periòdiques pertinents. Es vigilaran possibles mals funcionaments que puguin 
produir un augment del nivell normal d’emissions. 

• S’efectaurant mesures per al seguiment de la contaminació, control dels nivells 
d’emissió i els seus efectes. 

6.1.2. Mesures de preservació del medi acústic 

Les mesures a aplicar durant la fase d’obra són les següents:  

• Es restringirà, en la mesura del possible, l’horari dels treballs a la franja horària 
diürna, especialment en les obres que es realitzin a cel obert. 

• Prèviament a l’inici de les obres i durant aquestes, caldrà realitzar un estudi de soroll 
i vibracions en els punts assenyalats com a sensibles per avaluar la possible 
interferència de les obres en el desenvolupament normal de les activitats afectades. 
En cas de que les mesures donin valors superiors als acceptats per la legislació, es 
disposaran pantalles acústiques absorbents orientades cap als edificis sensibles al 
soroll per tal de minimitzar l’impacte.  
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• El soroll de la maquinària pot disminuir-se amb un manteniment regular d’aquesta, 
eliminant-se sorolls causats per elements desajustats o desgastats, que treballen 
amb certs nivells de vibració. Es comprovarà que tota la maquinària disposi de les 
homologacions CE corresponents. Els òrgans mòbils es mantindran en perfecte 
estat de conservació pel que fa al seu equilibri dinàmic o estàtic, així com la suavitat 
en el funcionament dels coixinets o camins de rodadura.  

• Tant en període d’obra com d’explotació es mesuraran els nivells de soroll i 
vibracions, determinant-se la necessitat de mesures correctores complementàries. 

6.1.3. Mesures de preservació del medi hidrològic 

Les mesures a adoptar seran les següents:  

• Els sistemes d’excavació s’ajustaran de manera que tinguin mínima afectació a les 
aigües subterrànies de la zona.  

• L’aigua procedent de les filtracions del subsòl i del les pròpies obres es controlarà 
prèviament al seu abocament al clavegueram o reutilització.  

• S’utilitzarà exclusivament maquinària en perfecte estat de conservació, amb les 
certificacions CE corresponents i que acrediti trobar-se al corrent de les revisions 
periòdiques pertinents. Es vigilaran possibles fuites en les mateixes (olis, greixos, 
combustibles, etc.).  

• Es durà a terme una vigilància del desenvolupament de l’obra, amb la finalitat 
d’evitar abocaments accidentals de productes contaminants o eco-tòxics, i en 
particular aquells procedents de les operacions de neteja, manteniment i reparació 
de la maquinària, actuant per controlar-los en el cas de que es produeixin. En el cas 
d’abocaments accidentals de productes hi haurà definit un procediment de caràcter 
d’emergència per tal de minimitzar l’impacte a produir. 

• Es duran a terme inspeccions de manteniment dels sistemes de drenatge de tota la 
infraestructura, i la seva correcta connexió amb la xarxa de sanejament, per tal de 
garantir que no es produeixin fuites en ells cap a l’aqüífer. 

• Es considerarà la reutilització de l’aigua bombejada en la fase de construcció o de 
l’aigua recollida d’infiltració, en fase de funcionament, per el seu ús pel reg. 

6.1.4. Mesures de preservació de l’arbrat 

En cas d’afectació directa a l’arbrat ornamental de l’àmbit, es preveu el trasplantament de 
tots els arbres afectats, independentment de la seva mida. En tot moment se seguiran les 
prescripcions normatives del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  

El Contractista haurà de presentar, abans de l’inici de l’obra, una planificació de les zones 
on ubicarà les zones d’aplec de materials, així com la ubicació temporal i definitiva de les 
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espècies a trasplantar. En cas que s’utilitzessin zones verdes per l’aplec de materials haurà 
de demanar els permisos corresponents i, en tot cas, restaurar les zones afectades. 

Amb anterioritat a la tala o transplantament d’arbres, previstos o no en projecte, tant 
d’espais públics com privats, se sol·licitarà la preceptiva autorització a l’Ajuntament de 
Barcelona. L’afecció a un exemplar catalogat com a arbre singular es posarà en 
coneixement de l’Administració competent. 

Les mesures correctores a adoptar seran les següents: 

• Es realitzarà un inventari detallat dels peus arboris veritablement afectats, valorant-
se l’afecció.  

• Es procurarà, en la mesura del possible, minimitzar la superfície alterada. Per a això 
se senyalitzarà perfectament la zona d’afectació.  

• Abans d’iniciar les operacions que puguin afectar els arbres, es protegiran el tronc i 
el conjunt d’arrels. 

• Tots els arbres que no superin el trasplantament hauran de ser substituïts.  

• A totes les zones afectades on calgui plantar o replantar alguna espècie arbòria es 
deixarà com a mínim una capa de 1,5 metres de terra vegetal per a permetre el 
correcte desenvolupament del sistema d’arrels.  

• S’instal·laran elements de protecció i/o tutorització en els peus arboris que no hagin 
de ser eliminats però que es trobin propers a les zones on es realitzin les obres.  

• S’exercirà un control efectiu durant la realització de les obres, amb la finalitat d’evitar 
que els operaris de maquinària pesada produeixin destrosses no desitjables, i evitant, 
sempre que no sigui estrictament necessari, les afeccions a exemplars arboris.  

6.1.5. Mesures de perservació de la mobilitat i la seguretat viària 

El Pla d’Obra ha estat definit de manera que es redueixi, en la mesura del possible, el temps 
d’intervenció sobre cada tram de la via. 

Es garantirà en tot moment l’ús d’un mínim de dos carrils per sentit, així com els accessos a 
les diferents finques i aparcaments. Així mateix, es mantindrà l’operativitat de la xarxa 
d’autobús fins a la inauguració oficial del tramvia. 

Es vetllarà per mantenir la separació entre els diferents modes de transport, tot respectant el 
principi d’independència, i garantint la protecció dels modes més vulnerables mitjançant 
tanques i barreres tipues New Jersey. 

S’informarà constantment i de manera actualitzada als usuaris de la via dels diferents 
desviaments o alteracions del trànsit. La senyalització serà redundant i localitzada en punts 
visibles. Aquesta es comprovarà periòdicament i a l’inici de cada nova fase d’obra per 
garantir que s’adequï a la situació present. 
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6.1.6 Mesures de minimització d’afeccions a veïns i comerciants 

El Pla d’Obra ha estat definit de manera que es redueixi, en la mesura del possible, el temps 
d’intervenció sobre cada tram de la via. 

Es garantirà en tot moment l’ús d’ambdues voreres, així com els accessos a les diferents 
finques i comerços. 

6.1.7. Mesures relatives a l’organització general de l’obra 

L’obra estudiada no suposa una afectació del medi natural important, ja que transcorre per 
zona ja urbanitzada del municipi de Barcelona. No obstant, durant la fase d’obra, és 
previsible un desenvolupament d’activitats induïdes i accions indirectes que sí que poden 
tenir un abast geogràfic més important, i per tant, podrien arribar a afectar espais més 
sensibles des del punt de vista natural.  

D’altra banda, el fet que l’obra principal es desenvolupi en un medi urbà residencial, 
comercial o industrial segons les zones, fa que sigui de vital importància tenir en compte els 
possibles impactes de les diferents instal·lacions auxiliars i la seva correcta gestió, 
particularment pel que fa a la minimització de les afeccions a veïns, vianants i comerciants, 
així com a la mobilitat pública i privada.  

Com a instal·lacions auxiliars s’entén:  

• Parc de maquinària i ferralla.  
• Oficines, casetes d’obra i vestuaris.  
• Totes aquelles activitats que no tinguin lloc al mateix emplaçament de l’obra però 

que estiguin motivades de forma directe o indirecte per l’obra. 

En les instal·lacions auxiliars caldrà garantir el mateix nivell de vigilància ambiental que en 
l’àmbit de l’obra.  

6.1.7.1. Gestió d’accessos 

Donat que es tracta d’una obra eminentment urbana i emplaçada sobre vies de comunicació 
existents, no es preveu la necessitat de creació de nous accessos. No obstant, per a l’accés 
a abocadors, préstecs, instal·lacions auxiliar es prendran les mesures següents:  

• S’acondicionaran els camins ja existents per a permetre la circulació segura de la 
maquinària d’obra, així com els accessos des de les vies principals.  

• Se senyalitzaran adequadament tots els accessos per tal d’evitar confusions i 
accidents de trànsit de maquinària. 

• Una vegada finalitzada la utilització dels accessos nous i els acondicionats, es 
procedirà a la seva restauració i a la reparació dels possibles deterioraments 
ocasionats per la maquinària durant les obres. 
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6.1.7.2. Protecció de serveis existents i reposició d’accessos 

Es garantirà el manteniment de tots els accessos i la permeabilitat territorial de l’escenari 
original. En concret, es mantindrà l’accessibilitat des del carrer per on discorri la traça del 
nou tramvia a totes les vies, de totes les categories que actualment hi conflueixen. 

Caldrà protegir els serveis existents durant les obres i al final de les mateixes, aplicant les 
mesures de restauració corresponents d’acord amb les especificacions detallades en els 
projectes singulars de cada servei. 

6.1.7.3. Gestió de préstecs i aplecs 

6.1.7.3.1. Explotació de préstecs, graveres i pedreres 

Es vetllarà per la forma en que es durà a terme l’explotació de préstecs i graveres, per tal de 
minimitzar els impactes ecològics i paisatgístics.  

6.1.7.3.2. Mesures de gestió de la terra vegetal 

Previ a l’inici de les obres, el Contractista haurà de definir i presentar a la Direcció 
Facultativa per a la seva aprovació un pla de gestió de les terres vegetals, seguint les 
directrius que es recullen en el present document.  

La terra vegetal a emmagatzemar provindrà del decapatge dels 30 primers centímetres del 
sòl (la fondària pot variar en funció de la profunditat i de les característiques 
granulomètriques de l’horitzó superficial dels sòls). La terra vegetal així obtinguda es 
carregarà i transportarà a les àrees d’aplec. Les àrees d’aplec de terres vegetals 
s’acondicionaran prèviament fins a assolir unes plataformes de descàrrega de pendent 
pràcticament horitzontals i, si el terreny es en pendent, es procedirà a la formació de 
terrasses compensant els perfils. 

Les àrees d’aplec se senyalitzaran i encintaran perimetralment per a evitar contaminacions 
amb altres materials. L’alçada de les piles no sobrepassarà l’alçada de 2 metres per a evitar 
possibles processos de fermentació per manca de ventilació, que podrien ocasionar la 
pèrdua de les propietats físiques, químiques i biològiques del substrat emmagatzemat.  

Les operacions de manteniment de les terres vegetals abassegades dependran de les 
necessitats de conservació que es requereixin. En cas de compactació de les piles pel propi 
pes del material o manca de ventilació per excés d’aigua, es procedirà de forma excepcional 
al volteig de les mateixes.  

En cas de que el contingut en matèria orgànica fos baix, es procedirà a la correcció de la 
terra vegetal aplegada de la següent manera: previ a l’estesa de la terra vegetal en zones 
en pendent, es procedirà a la mateixa àrea d’aplec a l’adobament de la terra amb la 
incorporació aproximada d’un 10% sobre volum de matèria orgànica madura tipus fems. La 
barreja dels dos materials s’efectuarà amb pala carregadora fins assolir una mescla 
uniforme que es carregarà sobre camió i es conduirà a l’àrea d’estesa. A les superfícies 
planeres de pendent menor al 10-12% l’esmena orgànica es podrà realitzar directament 
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sobre el sòl un cop estesa la capa de terres vegetals procedent de l’aplec. L’esmena 
consistirà en l’aportació i incorporació amb mitjans mecànics d’una dosi aproximada de 50 
tm/ha d’adob orgànic madur tipus compost o fems. 

6.1.7.3.3. Subministrament de formigó 

L’adquisició del formigó necessari per l’execució de les obres en plantes industrials de la 
zona resulta menys impactant que la posta en operació d’una planta específica per a l’obra 
(amb la conseqüent ocupació del sòl, utilització de recursos, emissions atmosfèriques i 
abocaments). En tot cas, si finalment calgués la instal·lació d’una planta de formigó in situ 
es prendrien les següents mesures correctores: 

• Captadors de pols per aspiració i filtres de mànegues, a les sitges o tolves.  
• Cortines d’aigua i tancaments hermètics a la boca de les amassadores.  
• Carenat de cintes transportades.  

Les plantes per a la fabricació de formigó estan classificades, segons la normativa 
ambiental vigent, com a instal·lacions potencialment contaminants de l’atmosfera del grup B. 
La posta en obra del formigó tindrà lloc evitant els abocaments incontrolats i especialment 
es tindrà cura durant el rentat de les cubes de les formigoneres, que es realitzarà en punts 
de neteja especialment condicionats. L’equip responsable de l’obra determinarà amb 
caràcter previ la ubicació i nombre dels punts de neteja, de forma que es disminueixi el 
desplaçament necessari des dels llocs on es rep el formigó. Aquests punts estaran 
constituïts per una bassa excavada al terreny, de les dimensions adequades pel volum 
d’abocament previst (sobredimensionat en 0,5 m de profunditat).  

Els punts de neteja s’establiran seguint els següents criteris:  

• S’escolliran terrenys pràcticament plans, sense riscos d’inestabilitat o erosió intensa, 
situats a les immediacions dels camins d’accés i sempre a l’àmbit de la pròpia obra.  

• Es disposaran allunyats de les aigües superficials, de xarxes de sanejament o 
d’abastament d’aigua. 

6.1.7.3.4. Emmagatzematge i gestió de combustibles a l’obra 

Aquests procediment defineix la metodologia a utilitzar per l’emmagatzematge i abastament 
de gasoil dins l’obra. Per a cadascuna de les posicions definides per a instal·lar els dipòsits 
mòbils d’emmagatzematge de combustible es realitzaran les següents operacions:  

• Col·locació en cubeta impermeable d’igual capacitat o superior.  
• Col·locació de senyals d’avís.  
• Col·locació dels dipòsits a la cubeta.  
• Omplerta dels dipòsits.  

A la finalització dels treballs a la zona es desmuntarà el recinte. En cas d’existir fuites en el 
dipòsit o abocaments accidentals que no facin reutilitzable la làmina plàstica, aquesta es 
portarà a abocador. En cas de produir-se abocaments per ruptura o fuites del dipòsit, la 
cubeta impermeable actua com a element de contenció. D’aquests, es recull el líquid per al 
seu reaprofitament posterior. 
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6.1.7.4. Gestió de residus 

En l’Annex 8, s’ha realitzat l’Estudi de Gestió de Residus, que marcarà les directrius per a la 
redacció per part del Contractista del Pla de Gestió de Residus en Obra (PGRO).  

Previ a l’inici de les obres, el Contractista haurà de definir i presentar el PRGO a la Direcció 
Facultativa per a la seva aprovació.  

6.1.7.4.1. Recollida selectiva de residus  

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu 
desprendre’s. Durant l’execució de les obres, els principals residus que es poden generar es 
classifiquen en:  

• Residus inerts: residus sobrants de construcció i/o demolició, com a sobrants 
d’excavació, runa, ferralla, fusta.  

• Residus especials: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de PVC, 
olis lubricants usats, així com els envasos que contenen aquests residus.  

• Residus assimilables a urbans: residus d’envasos amb els quals es reben els 
subministres per l’obra.  

Es preveu la instal·lació de punts nets distribuïts pel parc de maquinària i altres 
instal·lacions. Els punts nets, zones fixes d’emmagatzematge temporal, es localitzen 
propers a àrees destacables per una activitat important i perllongada o per qualsevol altre 
motiu raonable. Consisteixen en un conjunt de contenidors de diferents característiques 
segons el tipus de residu a recollir. Els tipus de contenidors seran els següents:  

• Contenidor per restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics (contenidor gris).  
• Contenidor per residus de fusta (contenidor blanc).  
• Contenidor per derivats del petroli (contenidor vermell).  
• Contenidor per a pneumàtics (contenidor negre). 
• Contenidor per plàstics (contenidor groc).  
• Contenidor per paper i cartró (contenidor blau).  
• Contenidor per vidre (contenidor verd).  
• Contenidor per restes orgàniques (contenidor marró).  

Davant de cada contenidor s’instal·larà una senyal identificativa del tipus de residu que 
conté. Es delimitarà un espai entre l’emmagatzematge dels residus especials, perfectament 
identificat, durant un màxim de 6 mesos fins la seva retirada. Sempre que sigui possible, 
s’emmagatzemaran en un recinte cobert i estanc. En cas d’emmagatzematge a l’aire lliure, 
se seguiran les següents indicacions:  

• Es garantirà que no existeixi de filtració al substrat. Per a això s’habilitarà una solera 
de formigó amb lleugera pendent cap a l’interior, sobre la que es dipositaran els 
residus. 

• Es delimitarà el recinte d’emmagatzematge amb una malla plàstica o cinta. 
• S’indicarà amb la senyalització corresponent la ubicació del recinte temporal. 
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En tot cas, existirà un servei de recollida periòdica i selectiva. La determinació del torn de 
recollida més convenient dependrà de les condicions particulars de l’obra i del moment 
d’operació. La recollida i el transport dels residus serà realitzada per empreses degudament 
autoritzades.  

6.1.7.4.2. Explotació d’abocadors 

Gairebé totes les obres que requereixen moviments de terra necessiten zones d’abocadors. 
L’impacte d’aquests sobre el medi ambient és evident, ja que ocupen sòl, transformen la 
topografia i originen talussos de forta pendent, elevada inestabilitat i erosionabilitat, amb els 
riscos que això implica pel que fa a contaminació de cursos d’aigua, etc. 

L’objectiu de les mesures que s’exposen en el present apartat és establir la forma de 
localitzar i explotar l’abocador, de forma que es minimitzin els seus efectes sobre el medi 
ambient i es faciliti la posterior restauració dels terrenys afectats.  

Les condicions de disseny que hauran de complir els abocadors són:  

• Els projectes específics a la instal·lació de dipòsits de sobrants s’elaboraran en base 
a la legislació actual.  

• El disseny serà en funció de la topografia resultant del rebaix realitzat i sempre es 
tendirà a la restauració de la topografia original.  

• En els abocadors de nova creació, si n’hi ha, i amb anterioritat a l’abocament, es 
retirarà la capa del sòl edàfic amb l’objecte de ser utilitzada posteriorment en la 
restitució del terreny de cultiu i/o en la restauració morfològica dels talussos generats. 

• Es posarà especial atenció a la integració paisatgística en el disseny dels abocadors. 
Si l’abocador es fa en terrenys no antropitzats, cal tenir en compte la geomorfologia 
de la zona i no crear volums de nova topologia, ni arestes geomètriques, etc., amb 
una una pendent màxima de talús de 3H:2V. Es reduirà l’alçada sobre la cota 
original del terreny fins on permeti la superfície disponible, optant per configuracions 
predominantment esteses. També és convenient que al final dels talussos no s’hi 
formi una superfície totalment plana, doncs contrasta fortament amb la textura dels 
talussos naturals i dificulta la colonització posterior de la vegetació. En abocadors 
ubicats a mitja vessant, s’adaptarà la forma de l’abocador a la topografia original. 

• Es respectaran lleres d’evacuació d’aigües superficials naturals, disposant les obres 
de drenatge necessàries per a garantir la circulació de l’escorrentia.  

• En zones sensibles, aigües avall de l’abocador es prendran mesures de protecció 
hidrològica, com ara barreres de sediments.  

• Els abocadors estaran correctament senyalitzats, de forma que es facilitarà l’accés 
als mateixos i les labors de descàrrega a les zones adequades.  

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents:  

• Capacitat suficient per al volum de residus previst. 
• Distància òptima als punts de generació de residus. 
• Accessibilitat garantida per a la maquinària necessària pel transport de residus, la 

seva compactació i la posterior modelació del terreny. 



 

 
Document nº 1: Memòria. Annex 7: Estudi d’Impacte Ambiental 27 

 

Projecte bàsic de reforma de l'Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries 
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs 

• Topografia adequada, que permeti minimitzar el moviment de terres necessari per a 
la seva explotació. 

• Mínim impacte paisatgístic, evitant àrees propoeres i/o visibles des de les poblacions 
o vies de comunicació.  

• Condicions geològiques i hidrogeològiques adequades: cal evitar terrenys inestables, 
terrenys amb nivell freàtic a menys d’1,5 m de profunditat i àrees de recàrrega 
d’aqüífers, llacunes i zones humides.  

• S’evitaran àrees legalment protegides, i els seus perímetres de protecció, així com 
masses forestals de caràcter autòcton i riberenc. S’escolliran preferentment àrees 
degradades, sòls erosionats, cultius abandonats, zones ermes, etc.  

Durant l’explotació de l’abocador es controlarà que els materials que s’hi dipositin reuneixen 
les característiques següents:  

• Són materials inerts (una vegada dipositats no experimenten transformacions 
biològiques ni físico-químiques significatives).  

• No generen lixiviats amb substàncies contaminants.  
• No estan contemplats com a residus tòxics i perillosos. 

Aquestes característiques les reuneixen els següents tipus de residus:  

• Terres i roques procedents de buidats, desmunts i moviments de terra en general.  
• Runes originades en demolicions, incloses les restes de demolició de ferms, graves i 

sorres.  
• Llots dessecats procedents del rentat d’àrids.  
• Restes de formigó, calç i guixos. 

6.1.7.4.3. Tractament de les aigües  

Les aigües sanitàries aniran a parar al clavegueram de la ciutat, ja que les obres es 
desenvolupen en zona urbana i no caldrà instal·lar foses sèptiques o realitzar tractaments 
específics per aquest tipus d’efluent.  

Les aigües químicament contaminades es dipositaran en un dipòsit estanc sobre el terreny 
impermeabilitzat, amb canalitzacions perimetrals i bassa de seguretat. La depuració i 
abocament definitiu a la llera pública (sempre complint amb els requeriments ambientals 
legals) anirà a càrrec del Contractista. 

6.1.7.4.4. Abocaments accidentals en el terreny  

Si per a qualsevol imprevist tingués lloc un abocament accidental en quantitats significatives 
d’hidrocarburs o qualsevol altre producte contaminant pel medi, es procedirà la següent 
manera:  

• Comunicació de l’accident a l’Encarregat, Cap de Producció o Cap d’Obra.  
• Retirada del sòl afectat per l’abocament fins la profunditat assolida per la filtració del 

contaminant.  
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• Identificació del sòl afectat per l’abocament com a residu tòxic o perillós i lliurament 
d’aquest a gestor autoritzat.  

Si l’abocament ha estat ocasionat per una màquina, aquesta es retirarà tan aviat com sigui 
possible dins l’àrea delimitada per al manteniment o reparació de la maquinària d’obra. 

6.1.7.4.5. Abocaments accidentals en lleres o xarxes de sanejament  

Si accidentalment s’aboquen quantitats importants d’hidrocarburs o qualsevol altre producte 
eco-tòxic en lleres fluvials o xarxes de sanejament, es comunicarà immediatament a 
l’Encarregat, Cap de Producció o Cap d’Obra.  

Si el volum abocat fos tal que pogués induir un risc greu de contaminació aigües avall, el 
Cap d’Obra comunicarà l’incident d’immediat a l’organisme corresponent, especialment si el 
sanejament està connectat directament amb una estació depuradora d’aigües residuals. A la 
comunicació s’hi farà constar les quantitats abocades i el tipus de producte. 

6.2. Mesures correctores en fase d’explotació 

6.2.1. Mesures de preservació del medi acústic 

La minimització dels sorolls i vibracions causats pel tramvia va indefectiblement lligada a un 
bon disseny de la infraestructura i del material rodant (MOPTMA, 1995; Roscadell, 2003).  

En el cas de la infraestructura, es posarà atenció als factors següents:   

• Es definirà curosament el traçat en superfície, evitant petits radi de gir i pendents 
elevades. 

• Es farà flotar els rails pels quals circula respecte del paviment per a trencar el 
contacte rígid de ambdós i així reduir la possible transmissió de la vibració. A més, el 
carril anirà revestit d’un material elastòmer apte per a reduir vibracions i emissions 
acústiques. 

• S’instal·laran sistemes d’amortidors sota el paviment en zones sensibles a les 
vibracions (hospitals, indústries de precisió...). 

• Allà on sigui possible, s’optarà de preferència per revestiments de gespa, prioritzant-
se sobre revestiments de llambordes o de mescla bituminosa. 

• El deteriorament dels diferents elements de la infraestructura pot produir un 
increment de l’emissió de sorolls i vibracions. Per evitar-ho, es realitzaran revisions 
periòdiques a tots els elements susceptibles de generar emissions sonores i 
vibracions i es repararan o substituiran aquells que hagin deixat de complir els nivells 
definits pel projecte constructiu, que en tot cas seran inferiors o iguals als definits per 
la legislació. 

En el cas del material rodant:   

• S’equiparan les rodes amb absorbidors de soroll i vibracions, bandes de roda 
elàstica i frens de disc. 
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• L’estructura del vehicle serà rígida i antiressonants. 
• Es controlaran especialment el soroll i les vibracions en els motors, caixes de canvi i 

equips auxiliars (compressors d’aire condicionat, etc.). Tots aquests components 
hauran d’estar obligatòriament homologats CE.  

• Es realitzarà un manteniment regular dels vehicles, reparant o substituint aquells que 
hagin deixat de complir els nivells de soroll o vibracions definits pel projecte 
constructiu, que en tot cas seran inferiors o iguals als definits per la legislació. 

Tant en fase d’obra com d’explotació, es mesuraran els nivells de soroll i vibracions, 
determinant-se la necessitat de dur a terme mesures correctores complementàries. 

6.2.2. Mesures de preservació del medi hidrològic 

S’utilitzaran olis biodegradables, que poden ser eliminats a través de conductes de drenatge 
fins al clavegueram.  

L’aigua de la pluja obtinguda a la línia a l’aire lliure i a les estacions desembocarà en el 
clavegueram públic, un cop travessat el sistema de drenatge. 

6.2.3. Gestió de residus 

En cada punt d’activitat s’instal·laran contenidors de recollida selectiva i papereres. Tots els 
residus produïts s’emmagatzemaran de forma ordenada mitjançant la separació de 
tipologies, de manera que es pugi fer una recollida selectiva per part dels gestors de residus 
autoritzats.  

D’altra banda, es tindrà especial cura amb la gestió de residus als parcs de maquinària, 
cotxeres i zones de manteniment i reparació de les unitats del tramvia, ja que la majoria són 
considerats residus especials. 

6.2.4. Compatibilitat electromagnètica 

Prèviament a l’inici de les obres, es realitzarà obligatòriament una avaluació de la 
compatibilitat magnètica de les diferents instal·lacions i xarxes, d’acord amb la normativa 
europea i nacional aplicable.  

Aquesta requereix:  

• Calcular els nivells d’intensitat de camp electromagnètic originat per les línies 
soterrades en espais transitats i en trama aèria.  

• Comprovar que els valors de camp magnètic assolits en condicions normals i en el 
cas més desfavorable estan per sota dels límits i recomanacions establerts per les 
diferents normatives.  

Com a hipòtesi de càlcul es consideren dos casos:  
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• Valors de camp magnètic assolits en condicions d’explotació normals: es pren la 
secció més representativa del projecte i com a règim de càrrega el límit tèrmic de 
cada línia simultàniament (funcionament en plena càrrega), i com a sentit de 
transmissió de la potència el de funcionament normal.  

• Valors de camp magnètic assolits en el cas més desfavorable: es parteix de la 
hipòtesi que totes les línies transmeten la mateixa potència en el mateix sentit.  

Per a la realització dels càlculs serà necessari conèixer:  

• Nombre de conductors.  
• Naturalesa dels conductors (tipus, tensió nominal, dimensions, agrupacions).  
• Disposició geomètrica (posició i agrupació en relació al nivell del terra i pla meridià 

de la galeria)  
• Condicions de servei (règim de càrrega, sentit de transmissió de la potència).  

A més, es consideraran les següents hipòtesis de treball: 

• No existeix camp magnètic exterior a les línies perquè estaran apantallades.  
• El camp elèctric exterior a les línies serà originat pels corrents que circulen pels 

conductors interiors dels cables.  
• El camp magnètic a les pantalles serà aproximadament zero.  
• El camp magnètic en qualsevol punt serà la suma del camp magnètic originat per 

cada conductor, els quals seran paral·lels i de longitud infinita.  

En cas que alguna de les instal·lacions o xarxes excedeixi els paràmetres límit especificats, 
haurà de ser objecte d’un redisseny. 

6.2.5. Mesures de preservació de la mobilitat i la seguretat viària 

Per tal de minimitzar l’increment temporal de l’accidentalitat, s’informarà als usuaris afectats, 
mitjançant campanyes publicitàries, així com als operaris del tramvia. 
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7. Programa de Vigilància Ambiental  

Durant l’obra s’aplicarà el Programa de Vigilància Ambiental i tindrà els següents objectius:  

• Verificar l’aplicació de les mesures correctores definides a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental corresponent.  

• Verificar l’eficàcia de les mesures correctores a aplicar i el moment en què s’apliquen. 
• Definir, immediatament, noves mesures correctores en cas que les que s’apliquin no 

siguin suficients o bé es detectin nous impactes no previstos en fases anteriors.  

L’objectiu d’aquest Programa és reduir els impactes negatius i potenciar els positius en la 
mesura que sigui possible. 



 

 

 

 

 

Annex 8: 

Estudi de Gestió de Residus 
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1. Introducció 

En aquest Annex s’efectua l’Estudi de Gestió de Residus, d’acord amb el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrer, que estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, amb l’objectiu de fomentar –per aquest ordre– la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a 
eliminació. 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició, que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 
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2. Identificació  i quantificació dels residus generats 

2.1. Descripció de les obres i els residus 

Les obres previstes en el present Projecte bàsic consisteixen en la reforma de l’Avinguda 
Diagonal des de la Plaça Francesc Macià fins a la Plaça de les Glòries. Aquesta reforma, de 
façana a façana, comprèn treballs de reurbanització, així com l’execució de noves calçades 
i plataformes tramviàries. 

Així doncs, els residus generats són els corresponents a aquests tres grans blocs de 
treballs: 

• Reurbanització 
• Noves calçades 
• Nova plataforma tramviària 

2.2. Estimació i tipologia dels residus 

2.1.1. Residus provinents de demolicions i moviments de terres 

Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres de l’obra estan valorats al 
Pressupost. En la seva definició, s’han tingut en compte els corresponents esponjaments, 
així com els aprofitaments dins de la pròpia obra.  

2.1.2. Altres residus 

La resta de residus generats pels treballs s’han estimat a partir de base de càlcul 
implementada per l’ITeC i aprovada pels diferents col·legis professionals, ‘Gestió de 
Residus v 1.4' 

Codi Residu Volum 
(m³) 

Massa 
(T) 

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió 
mecànica i lubricants 

0,92 0,85 

150101 Envasos de paper i cartró 99,65 6,98 
150104 Envasos metàl·lics 0,79 0,13 
150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes 
68,45 5,89 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 

10,57 1,69 

150202 Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli 
no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i 
roba protectora contaminats per substàncies perilloses 

1,91 0,12 

160103 Pneumàtics fora d'ús 0,92 0,18 
160107 Filtres d'oli 0,08 0,01 
160604 Piles alcalines (excepte 160603) 0,66 1,52 
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160605 Altres piles i acumuladors 2,3 5,28 
170101 Formigó 30,57 73,36 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 

diferents de les especificades en el codi 170106) 
3307,52 3660,45 

170201 Fusta 765,45 191,36 
170203 Plàstic 187,29 13,11 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 

codi 170301 
284,16 340,99 

170405 Ferro i acer 24,42 153,86 
170407 Metalls mesclats 52,2 328,88 
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 44,78 48,94 
170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 

170505  
336,31 336,31 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901, 0170902 i 170903 

2250,76 1800,61 

200201 Residus biodegradables 1757,73 175,77 
200301 Mescles de residus municipals 1924,88 202,24 
200304 Llots de fosses sèptiques 5,42 5,42 
080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
1,71 2,73 

080317 Residus de tóner per impressió que contenen substàncies 
perilloses 

0,09 0,02 

080318 Residus de tóner per impressió diferents dels especificats 
en el codi 080317 

0,33 0,06 

 Total 11159,87 7356,76 
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3. Gestió dels residus 

3.1. Valorització, tractament i rebuig 

A continuació es presenta una llista dels residus identificats, la seva classificació i si 
existeixen possibilitats de valorització o es fa necessari el tractament i disposició del residu 
(TDR).  

Codi Residu Classificació Vies de 
gestió 

130205 Olis minerals no clorats de motor, de 
transmissió mecànica i lubricants 

Especial Valorització 

150101 Envasos de paper i cartró No Especial Valorització 
TDR 

150104 Envasos metàl·lics No Especial Valorització 
TDR 

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes 

Especial Valorització 
TDR 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu sòlida i 
porosa perillosa 

Especial TDR 

150202 Absorvents, materials de filtració (inclosos els 
filtres d'oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses 

Especial Valorització 
TDR 

160103 Pneumàtics fora d'ús No Especial Valorització 
160107 Filtres d'oli Especial Valorització 
160604 Piles alcalines (excepte 160603) No Especial Valorització 
160605 Altres piles i acumuladors No Especial Valorització 
170101 Formigó No Especial Valorització 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics, diferents de les especificades en el 
codi 170106) 

No Especial Valorització 
TDR 

170201 Fusta No Especial Valorització 
170203 Plàstic No Especial Valorització 

TDR 
170302 Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
No Especial Valorització 

TDR 
170405 Ferro i acer No Especial Valorització 
170407 Metalls mesclats No Especial Valorització 
170503 Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses 
Especial TDR 

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en 
el codi 170505  

No Especial Valorització 
TDR 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
0170902 i 170903 

No Especial Valorització 
TDR 

200201 Residus biodegradables No Especial Valorització 
200301 Mescles de residus municipals No Especial TDR 
200304 Llots de fosses sèptiques No Especial Valorització 
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TDR 
080111 Residus de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

Especial TDR 

080317 Residus de tóner per impressió que contenen 
substàncies perilloses 

Especial TDR 

080318 Residus de tóner per impressió diferents dels 
especificats en el codi 080317 

No Especial Valorització 
TDR 

Entre les diferents opcions de valorització, depenent del tipus de residu, hi ha: 

• Reciclatge de paper i cartró 
• Reciclatge de plàstics 
• Reciclatge de tèxtils 
• Reciclatge i reutilització de fustes 
• Regeneració d'olis minerals 
• Recuperació de metalls 
• Recuperació de bateries, piles, acumuladors 
• Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
• Reciclatge de tòners. 
• Utilització per combustible 
• Utilització en la construcció 
• Compostatge. 
• Utilització per a rebliments de terres 
• Valorització amb procés anaeròbic i posterior compostatge 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, prioritzant –per aquest 
ordre– la reutilització, el reciclatge o qualsevol altre tipus de valorització. 

3.2. Recollida selectiva de residus  

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu 
desprendre’s. Durant l’execució de les obres, els principals residus que es poden generar es 
classifiquen en:  

• Residus inerts: residus sobrants de construcció i/o demolició, com a sobrants 
d’excavació, runa, ferralla, fusta.  

• Residus especials: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de PVC, 
olis lubricants usats, així com els envasos que contenen aquests residus.  

• Residus assimilables a urbans: residus d’envasos amb els quals es reben els 
subministres per l’obra.  

Es preveu la instal·lació de punts nets distribuïts pel parc de maquinària i altres 
instal·lacions. Els punts nets, zones fixes d’emmagatzematge temporal, es localitzen 
propers a àrees destacables per una activitat important i perllongada o per qualsevol altre 
motiu raonable. Consisteixen en un conjunt de contenidors de diferents característiques 
segons el tipus de residu a recollir. Els tipus de contenidors seran els següents:  

• Contenidor per restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics (contenidor gris).  
• Contenidor per residus de fusta (contenidor blanc).  
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• Contenidor per derivats del petroli (contenidor vermell).  
• Contenidor per a pneumàtics (contenidor negre). 
• Contenidor per plàstics (contenidor groc).  
• Contenidor per paper i cartró (contenidor blau).  
• Contenidor per vidre (contenidor verd).  
• Contenidor per restes orgàniques (contenidor marró).  

Davant de cada contenidor s’instal·larà una senyal identificativa del tipus de residu que 
conté. Es delimitarà un espai entre l’emmagatzematge dels residus especials, perfectament 
identificat, durant un màxim de 6 mesos fins la seva retirada. Sempre que sigui possible, 
s’emmagatzemaran en un recinte cobert i estanc. En cas d’emmagatzematge a l’aire lliure, 
se seguiran les següents indicacions:  

• Es garantirà que no existeixi de filtració al substrat. Per a això s’habilitarà una solera 
de formigó amb lleugera pendent cap a l’interior, sobre la que es dipositaran els 
residus. 

• Es delimitarà el recinte d’emmagatzematge amb una malla plàstica o cinta. 
• S’indicarà amb la senyalització corresponent la ubicació del recinte temporal. 

En tot cas, existirà un servei de recollida periòdica i selectiva, que haurà de separar, com a 
mínim, els residus Especials dels No Especials. La determinació del torn de recollida més 
convenient dependrà de les condicions particulars de l’obra i del moment d’operació. La 
recollida i el transport dels residus serà realitzada per empreses degudament autoritzades. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment transmès a un gestor autoritzat per 
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

3.3. Explotació d’abocadors 

Gairebé totes les obres que requereixen moviments de terra necessiten zones d’abocadors. 
L’impacte d’aquests sobre el medi ambient és evident, ja que ocupen sòl, transformen la 
topografia i originen talussos de forta pendent, elevada inestabilitat i erosionabilitat, amb els 
riscos que això implica pel que fa a contaminació de cursos d’aigua, etc. 

L’objectiu de les mesures que s’exposen en el present apartat és establir la forma de 
localitzar i explotar l’abocador, de forma que es minimitzin els seus efectes sobre el medi 
ambient i es faciliti la posterior restauració dels terrenys afectats.  

Les condicions de disseny que hauran de complir els abocadors són:  

• Els projectes específics a la instal·lació de dipòsits de sobrants s’elaboraran en base 
a la legislació actual.  

• El disseny serà en funció de la topografia resultant del rebaix realitzat i sempre es 
tendirà a la restauració de la topografia original.  

• En els abocadors de nova creació, si n’hi ha, i amb anterioritat a l’abocament, es 
retirarà la capa del sòl edàfic amb l’objecte de ser utilitzada posteriorment en la 
restitució del terreny de cultiu i/o en la restauració morfològica dels talussos generats. 
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• Es posarà especial atenció a la integració paisatgística en el disseny dels abocadors. 
Si l’abocador es fa en terrenys no antropitzats, cal tenir en compte la geomorfologia 
de la zona i no crear volums de nova topologia, ni arestes geomètriques, etc., amb 
una una pendent màxima de talús de 3H:2V. Es reduirà l’alçada sobre la cota 
original del terreny fins on permeti la superfície disponible, optant per configuracions 
predominantment esteses. També és convenient que al final dels talussos no s’hi 
formi una superfície totalment plana, doncs contrasta fortament amb la textura dels 
talussos naturals i dificulta la colonització posterior de la vegetació. En abocadors 
ubicats a mitja vessant, s’adaptarà la forma de l’abocador a la topografia original. 

• Es respectaran lleres d’evacuació d’aigües superficials naturals, disposant les obres 
de drenatge necessàries per a garantir la circulació de l’escorrentia.  

• En zones sensibles, aigües avall de l’abocador es prendran mesures de protecció 
hidrològica, com ara barreres de sediments.  

• Els abocadors estaran correctament senyalitzats, de forma que es facilitarà l’accés 
als mateixos i les labors de descàrrega a les zones adequades.  

Els emplaçaments dels abocadors han de reunir els requeriments següents:  

• Capacitat suficient per al volum de residus previst. 
• Distància òptima als punts de generació de residus. 
• Accessibilitat garantida per a la maquinària necessària pel transport de residus, la 

seva compactació i la posterior modelació del terreny. 
• Topografia adequada, que permeti minimitzar el moviment de terres necessari per a 

la seva explotació. 
• Mínim impacte paisatgístic, evitant àrees propoeres i/o visibles des de les poblacions 

o vies de comunicació.  
• Condicions geològiques i hidrogeològiques adequades: cal evitar terrenys inestables, 

terrenys amb nivell freàtic a menys d’1,5 m de profunditat i àrees de recàrrega 
d’aqüífers, llacunes i zones humides.  

• S’evitaran àrees legalment protegides, i els seus perímetres de protecció, així com 
masses forestals de caràcter autòcton i riberenc. S’escolliran preferentment àrees 
degradades, sòls erosionats, cultius abandonats, zones ermes, etc.  

Durant l’explotació de l’abocador es controlarà que els materials que s’hi dipositin reuneixen 
les característiques següents:  

• Són materials inerts (una vegada dipositats no experimenten transformacions 
biològiques ni físico-químiques significatives).  

• No generen lixiviats amb substàncies contaminants.  
• No estan contemplats com a residus tòxics i perillosos. 

Aquestes característiques les reuneixen els següents tipus de residus:  

• Terres i roques procedents de buidats, desmunts i moviments de terra en general.  
• Runes originades en demolicions, incloses les restes de demolició de ferms, graves i 

sorres.  
• Llots dessecats procedents del rentat d’àrids.  
• Restes de formigó, calç i guixos. 
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3.4. Tractament de les aigües  

Les aigües sanitàries aniran a parar al clavegueram de la ciutat, ja que les obres es 
desenvolupen en zona urbana i no caldrà instal·lar foses sèptiques o realitzar tractaments 
específics per aquest tipus d’efluent.  

Les aigües químicament contaminades es dipositaran en un dipòsit estanc sobre el terreny 
impermeabilitzat, amb canalitzacions perimetrals i bassa de seguretat. La depuració i 
abocament definitiu a la llera pública (sempre complint amb els requeriments ambientals 
legals) anirà a càrrec del Contractista. 

3.5. Abocaments accidentals en el terreny  

Si per a qualsevol imprevist tingués lloc un abocament accidental en quantitats significatives 
d’hidrocarburs o qualsevol altre producte contaminant pel medi, es procedirà la següent 
manera:  

• Comunicació de l’accident a l’Encarregat, Cap de Producció o Cap d’Obra.  
• Retirada del sòl afectat per l’abocament fins la profunditat assolida per la filtració del 

contaminant.  
• Identificació del sòl afectat per l’abocament com a residu tòxic o perillós i lliurament 

d’aquest a gestor autoritzat.  

Si l’abocament ha estat ocasionat per una màquina, aquesta es retirarà tan aviat com sigui 
possible dins l’àrea delimitada per al manteniment o reparació de la maquinària d’obra. 

3.6. Abocaments accidentals en lleres o xarxes de sanejament  

Si accidentalment s’aboquen quantitats importants d’hidrocarburs o qualsevol altre producte 
eco-tòxic en lleres fluvials o xarxes de sanejament, es comunicarà immediatament a 
l’Encarregat, Cap de Producció o Cap d’Obra.  

Si el volum abocat fos tal que pogués induir un risc greu de contaminació aigües avall, el 
Cap d’Obra comunicarà l’incident d’immediat a l’organisme corresponent, especialment si el 
sanejament està connectat directament amb una estació depuradora d’aigües residuals. A 
la comunicació s’hi farà constar les quantitats abocades i el tipus de producte. 

3.7. Tractament de materials o residus perillosos 

El Contractista és responsable d’assegurar-se, per mediació del seu Servei de Prevenció, la 
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, susceptibles de generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació 

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/o 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
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l’excavació per ser evacuats independentment de la resta. En tot cas es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

3.8. Gestors acreditats identificats en l’àmbit del projecte 

S’adjunta a continuació un llistat, amb finalitat purament informativa, de les instal·lacions de 
reciclatge o dipòsits per a la disposició de rebuigs més properes a l’àmbit del projecte, per 
tal de facilitar al Contractista l’elecció del lloc on portarà els seus residus de construcció: 

E-790.02 – CENTRE DE TRIATGE BARCELONA SA  
Pol. Ind. Zona Franca c/ d, 
Sector B, 60 
08040 - Barcelona 
902100635  
ctb@centredetriatgebarcelona.com 
 
E-840.03 – DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE BADALONA (LA VALLENSANA) 
Paratge de la Ctra. Vallensana 
08911 - Badalona  
934147488  
www.grc.cat 
 
E-812.03 – ALUMINIS GIRALT SL 
C/ Josep Finestres, 13-17 
08030 - Barcelona 
933450834  
www.aluminisgiralt.com 
 
E-56.93 - CATOR SA 
Instal·lació de gestió de residus especials 
Ctra. de Reus a Montblanc, km 11,3 
43460 - Alcover 
934881919  
dirtecnica@catorsa.com 
www.catorsa.com 
 
E-129.95 – ARTESANOS DE ENVASES RECICLADOS CALVO SL 
Instal·lació de gestió de residus especials  
Pol. Ind. Nordeste 
C/ Indústria, 68 
08740 - Sant Andreu de la Barca 
936823839 
 
E-49.92 – ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA SA 
Instal·lació de gestió de residus especials 
Final Moll Inflamables (Port BCN), s/n 
08039 - Barcelona  
932234343  
comercial.ecoimsa@tradebe.com 
www.grupotradebe.com 
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4. Obligacions del Contractista 

4.1. Obligacions generals del Contractista 

D’acord amb les directrius del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, així com el que 
estipula el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, és obligació del 
Contractista: 

• Minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes de l’obra i/o de l’enderroc. 

• Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la seva 
disposició del rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de gestió. 

El Contractista haurà d’acreditar, davant de la Direcció Facultativa, haver signat amb un 
gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus 
separats per tipus. En aquest hi ha de constar el codi del gestor i domicili de l’obra. 

El Contactista ha de presentar a la Direcció Facultativa, en el termini d’un mes a comptar 
des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus 
liurats. 

4.2. Redacció del Pla de Gestió de Residus  

Abans de l’inici dels treballs, el Contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió 
de Residus i desenvolupar el Pla de Gestió de Residus corresponent.  

Caldria que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de Gestió de 
Residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de seguir, com a mínim, les directrius de gestió que 
s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. En qualsevol cas s’hauran de 
seguir les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
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Apèndix 1: 

Justificació de Preus 

 



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 19,47000 €



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

13,48000 €



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-200,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,08000 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 19,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29205

COST DIRECTE 19,76205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,76205

P-2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 14,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,05000 = 0,71050
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 /R x 13,48000 = 13,48000

Subtotal: 14,19050 14,19050

COST DIRECTE 14,19050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19050

P-3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-4 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -40,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus

de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -200,00000 = -40,00000

Subtotal: -40,00000 -40,00000

COST DIRECTE -40,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -40,00000

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-6 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 32,00000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08000

P-7 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus

de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-8 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 32,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

Subtotal: 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25000

P-9 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08000

P-10 I2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i

transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50000



 

 

 

 

 

Apèndix 2: 

Pressupost parcial 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Data: 17/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EGR
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 11.159,870

Obra 01 PRESSUPOST EGR
Capítol 02  TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 11.159,870

Obra 01 PRESSUPOST EGR
Capítol 03  TRACTAMENT I DISPOSICIÓ

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 60.250,000

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2.250,760

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 76,620

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 187,290

5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 765,450

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 99,650

EUR



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Data: 17/06/15 Pàg.: 2

7 I2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1.757,730

8 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 5.893,960

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/15 Pàg.: 1

I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

I2R642M0P-2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,19 €

(CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

I2RA6580P-3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

I2RA6680P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00 €

(MENYS QUARANTA EUROS)

I2RA6770P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

I2RA6890P-6 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I2RA6960P-7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

I2RA75A0P-8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

I2RA8E00P-9 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I2RA8SB0P-10 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/15 Pàg.: 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/15 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,76 €

Altres conceptes 19,76000 €

P-2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,19 €

Altres conceptes 14,19000 €

P-3 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una 12,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especial -40,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una 6,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials a 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 32,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials 0,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 I2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no e 22,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Data: 17/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EGR

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

19,76 11.159,870 220.519,03

TOTAL Capítol 01.01 220.519,03

Obra 01 Pressupost EGR

Capítol 02 TRANSPORT

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)

14,19 11.159,870 158.358,56

TOTAL Capítol 01.02 158.358,56

Obra 01 Pressupost EGR

Capítol 03 TRACTAMENT I DISPOSICIÓ

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,08 60.250,000 4.820,00

2 I2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

12,75 2.250,760 28.697,19

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

-40,00 76,620 -3.064,80

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00 187,290 0,00

5 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

6,08 765,450 4.653,94

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 99,650 0,00

7 I2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

22,50 1.757,730 39.548,93

8 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

32,25 5.893,960 190.080,21

euros



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre la Plaça Francesc Macià i la Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Data: 17/06/15 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.03 264.735,47

euros
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Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs
Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CLASSIFICACIÓ 220.519,03
Capítol 01.02  TRANSPORT 158.358,56
Capítol 01.03  TRACTAMENT I DISPOSICIÓ 264.735,47
Obra 01 Pressupost EGR 643.613,06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

643.613,06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EGR 643.613,06

643.613,06

euros
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Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 44,37000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 55,52000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

47,60000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1Z13430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a seguretat i salut 71,05000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CR712210 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora 38,79000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 20,05000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'emprimació i curat tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1)

0,41000 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,68000 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,25000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,95000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B1Z003G0 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm, per a seguretat i salut 18,42000 €

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,93000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 211,79000 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis, per a
seguretat i salut

0,82000 €

B1Z751J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 geotèxtil,
per a seguretat i salut

1,08000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 mes Manteniment i reg de l'exemplar arbori en viver per a la seva reposició 85,00000 €

B44ZV521 kg Amortització de planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,05000 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,81000 €

B96116G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm 20,84000 €
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MATERIALS

B9611A70 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm 28,51000 €

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

48,37000 €

B96216G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm 30,99000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

157,09000 €

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

187,51000 €

B981AGAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

206,26000 €

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

183,06000 €

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

196,29000 €

B991A160 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 160x160 cm i 136 cm de diàmetre interior

248,00000 €

B993C325 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de dos mòduls, de 120x120 cm i 80 cm de diàmetre interior, amb bastiment

192,80000 €

B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert d'escocell 0,50000 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,45000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,36000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó podo-tàctil de botonadura segons UNE-CENT/TS 15209 EX per a paviments de
60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

23,08000 €

B9H11152 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

52,10000 €

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

51,49000 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

50,98000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,97000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

49,71000 €

B9H314P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític

60,83000 €

BB15A280HKS u Barana LINEA de SANTA & COLE d'1 tram amb travesser, de 3,06 m de llargària total. Suport
format per dues platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, unides amb cargols d'acer
inoxidable de cap avellanat Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de gruix del
mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada en dues parts: suport i tub. Amb l'element
s'adjunten les instruccions de muntatge i els cargols de fixació. El suport s'encasta 100 mm al
paviment i es fixa amb una platina de 125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita
manteniment. Pes: 49 kg. Transport, muntatge i col·locació no inclosos., ref. 1192 de la serie
Barana Línea d'un tram amb travesser de SANTA&COLE

1.130,00000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 98,01000 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 135,43000 €

BBM1ED52 u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 40,97000 €

BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 322,09000 €
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MATERIALS

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 27,52000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,67000 €

BD5PB26A u Pericó de formigó polímer format per un cos, sense perfil lateral, de 130x500 mm i 300 mm
d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa antisobreeiximent
classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó

99,50000 €

BD5Z3CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 460x265x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció

24,30000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,23000 €

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de
serveis

165,11000 €

BFB26200 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,31000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,82000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,08000 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,72000 €

BG319220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,69000 €

BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,50000 €

BGF131C0 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 3 cables 373,34000 €

BGK22680 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

7,97000 €

BGWF1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer 62,50000 €

BJS21410 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge

19,47000 €

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,08000 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

181,30000 €

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,36000 €

BQ113752I636 u Banc model BANCAL de SANTA & COLE de 3 trams amb 2 respatllers als extrems invertits,
llargària total 6,50m. Seient i respatller de taulons de fusta massissa de 50/65x160mm de secció,
de fusta tropical certificada FSC Pur tractada amb oli de dos components. Estructura de planxa
doblegada d'acer de 6mm amb protecció antioxidant i pintada en pols. Els cargols de fixació dels
taulons són d'acer tractada amb protecció antioxidant. El banc s'entrega desmuntat. Amb el banc
s'adjunten les instruccions de muntatge. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per
pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix manteniment
funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta. Pes: 265kg. Transport,
muntatge i col·locació no inclosos. , ref. 1590 de la serie Banc Bancal de tres trams amb dos
respatllers invertits de SANTA&COLE

2.475,00000 €

BQ21FC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports
laterals de fosa

142,83000 €

BQ42F020 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900
mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base de 400x400 mm, per a muntar superficialment

156,00000 €



Projecte bàsic de reforma de l´Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Plaça Glòries
Connexió de la xarxa tramviària: Trambaix i Trambesòs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 6

MATERIALS

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

45,00000 €

BQZAU030 u OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per
fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat
revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats
de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4
mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents
protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme
de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65
W d'alt rendiment amb factor de potència compensat

2.437,93000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

49,22000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense
perforacions a les parets de les cel·les

8,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 53,39100 53,39100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 72,99885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,99885

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,15000 = 22,16500

Subtotal: 22,16500 22,16500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

Subtotal: 61,13850 61,13850
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22165

COST DIRECTE 84,58715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,58715

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 75,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,18000 = 33,37320

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 54,28320 54,28320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 75,87370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,87370

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 86,25540 86,25540
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 108,90773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

Subtotal: 4,61550 4,61550

COST DIRECTE 4,61550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61550

P-2 F2194H35 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0052 /R x 86,18000 = 0,44814

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,069 /R x 68,31000 = 4,71339

Subtotal: 5,16153 5,16153

COST DIRECTE 5,16153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16153

P-3 F21B1101 m Desmuntatge per a recol·locació posterior de pilona,
inclòs enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,47000 = 3,11520

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 4,28020 4,28020

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,009 /R x 97,13000 = 0,87417

Subtotal: 0,87417 0,87417

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06420

COST DIRECTE 5,21857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21857

P-4 F21B1501 m Desmuntatge per a recol·locació posterior de barra
per a l'aparcament de bicicletes, inclòs demolició
d'ancoratges amb base de formigó, amb mitjans
mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
de la runa sobre camió

Rend.: 1,000 12,32 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 20,15000 = 0,80600

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 23,69000 = 3,55350

Subtotal: 9,61320 9,61320

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 7,78000 = 1,16700

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,011 /R x 97,13000 = 1,06843

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 16,58000 = 0,33160

Subtotal: 2,56703 2,56703

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14420

COST DIRECTE 12,32443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32443

P-5 F21B3001 m Desmuntatge per a recol·locació posterior de barana
metàl·lica, inclòs enderroc de fonament de formigó
amb mitjans mecànics, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega de la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,47000 = 4,08870

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,30000 = 1,21160

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,69000 = 7,10700

Subtotal: 13,61630 13,61630

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400

Subtotal: 2,83140 2,83140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20424

COST DIRECTE 16,65194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65194

P-6 F21B3002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior d'element
separador de carril bici, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

Rend.: 1,000 1,63 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 F21H1653 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de bàcul o
columna semafòrica, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a

Rend.: 1,000 66,08 €
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PARTIDES D'OBRA

posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

Subtotal: 7,73650 7,73650

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 68,31000 = 30,73950

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,127 /R x 50,00000 = 6,35000

Subtotal: 58,22450 58,22450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11605

COST DIRECTE 66,07705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,07705

P-8 F21H1C53 u Desmuntatge per a posterior recol·locació de pals de
suport de la catenària, incloent mènsules i aparells de
subjecció, enderroc de la fonamentació amb mitjans
mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 136,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 16,90750 16,90750

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 68,31000 = 54,64800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,211 /R x 50,00000 = 10,55000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 46,97000 = 28,18200

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000

Subtotal: 119,37000 119,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25361

COST DIRECTE 136,53111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,53111

P-9 F21R13F5 u Transplantament d'arbre de qualsevol tipus, fins a 20
m d'alçària, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport fins a viver municipal (no mes lluny de 20
km). Inclou esporga prèvia, reg i manteniment de
l'arbrat durant la duració dels treballs

Rend.: 1,000 1.433,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

10,660 /R x 44,37000 = 472,98420

A013P000 h Ajudant jardiner 5,330 /R x 23,89000 = 127,33370

Subtotal: 600,31790 600,31790

Maquinària

C1503000 h Camió grua 6,380 /R x 44,62000 = 284,67560

CRE23000 h Motoserra 10,660 /R x 3,11000 = 33,15260

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

2,060 /R x 45,59000 = 93,91540

Subtotal: 411,74360 411,74360

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 45,00000 = 45,00000

B2RA9TD0 mes Manteniment i reg de l'exemplar arbori en viver per a
la seva reposició

4,320      x 85,00000 = 367,20000

Subtotal: 412,20000 412,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,00477

COST DIRECTE 1.433,26627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.433,26627

P-10 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 86,18000 = 0,51708

Subtotal: 0,51708 0,51708

COST DIRECTE 0,51708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51708

P-11 F2213670 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,152 /R x 68,31000 = 10,38312

Subtotal: 10,38312 10,38312

COST DIRECTE 10,38312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38312
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PARTIDES D'OBRA

P-12 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,050 /R x 86,18000 = 4,30900

Subtotal: 4,30900 4,30900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 4,50662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50662

P-13 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 82,41000 = 4,20291

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

Subtotal: 6,01269 6,01269

COST DIRECTE 6,01269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01269

P-14 F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

Subtotal: 5,21968 5,21968

COST DIRECTE 5,21968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21968

P-15 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 28,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
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Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

Subtotal: 5,67425 5,67425

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,79750 21,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 28,45985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45985

P-16 F9265F11 m3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 72,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500

Materials

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 56,95000 = 59,79750

Subtotal: 59,79750 59,79750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 72,97285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,97285

P-17 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 73,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650
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Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500

Materials

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,25000 = 60,11250

Subtotal: 60,11250 60,11250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 73,28785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,28785

P-18 F9365C31 m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 23,30000 = 3,09890

Subtotal: 10,88690 10,88690

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,90000 = 0,65170

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,133 /R x 156,75000 = 20,84775

Subtotal: 21,49945 21,49945

Materials

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,68000 = 60,56400

Subtotal: 60,56400 60,56400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16330

COST DIRECTE 93,11365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,11365

P-19 F961A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 42,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,523 /R x 19,47000 = 10,18281

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 23,30000 = 5,52210

Subtotal: 15,70491 15,70491

Materials
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B96116G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 20,84000 = 21,88200

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 55,05000 = 5,14718

Subtotal: 27,02918 27,02918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23557

COST DIRECTE 42,96966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,96966

P-20 F961AA7A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 40x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

Rend.: 1,000 60,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,285 /R x 23,30000 = 6,64050

Subtotal: 18,32250 18,32250

Materials

B9611A70 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 40x25 cm

1,050      x 28,51000 = 29,93550

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,2156      x 55,05000 = 11,86878

Subtotal: 41,80428 41,80428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27484

COST DIRECTE 60,40162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,40162

P-21 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 63,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 23,30000 = 4,07750

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 20,15000 = 7,05250

Subtotal: 11,13000 11,13000

Materials

B961VBG2 u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000      x 48,37000 = 48,37000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 33,31000 = 0,66620
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,060      x 55,05000 = 3,30300

Subtotal: 52,33920 52,33920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16695

COST DIRECTE 63,63615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,63615

P-22 F962A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 54,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,285 /R x 23,30000 = 6,64050

A0140000 h Manobre 0,523 /R x 19,47000 = 10,18281

Subtotal: 16,82331 16,82331

Materials

B96216G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 30,99000 = 32,53950

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 55,05000 = 5,14718

Subtotal: 37,68668 37,68668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25235

COST DIRECTE 54,76234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,76234

P-23 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 23,30000 = 7,68900

Subtotal: 9,63600 9,63600

Materials

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 25,000      x 0,45000 = 11,25000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0105      x 33,31000 = 0,34976

Subtotal: 11,59976 11,59976
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14454

COST DIRECTE 21,38030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,38030

P-24 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 186,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 18,67200 18,67200

Materials

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 157,09000 = 160,23180

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 33,31000 = 0,99930

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 55,05000 = 6,05550

Subtotal: 167,28660 167,28660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28008

COST DIRECTE 186,23868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,23868

P-25 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 249,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

Subtotal: 43,56800 43,56800

Materials

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 187,51000 = 191,26020

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,220      x 55,05000 = 12,11100

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 33,31000 = 1,99860

Subtotal: 205,36980 205,36980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65352

COST DIRECTE 249,59132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,59132

P-26 F9812GAF m Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 293,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,200 /R x 19,47000 = 42,83400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 23,30000 = 25,63000

Subtotal: 68,46400 68,46400

Materials

B981AGAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 206,26000 = 210,38520

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 33,31000 = 1,99860

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,220      x 55,05000 = 12,11100

Subtotal: 224,49480 224,49480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02696

COST DIRECTE 293,98576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,98576

P-27 F981MG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 214,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,47000 = 11,68200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000

Subtotal: 25,66200 25,66200

Materials

B981QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

1,000      x 183,06000 = 183,06000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,033      x 33,31000 = 1,09923

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0735      x 55,05000 = 4,04618

Subtotal: 188,20541 188,20541
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38493

COST DIRECTE 214,25234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,25234

P-28 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 258,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,47000 = 23,36400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,30000 = 27,96000

Subtotal: 51,32400 51,32400

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 33,31000 = 2,19846

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

1,000      x 196,29000 = 196,29000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365      x 55,05000 = 7,51433

Subtotal: 206,00279 206,00279

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76986

COST DIRECTE 258,09665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,09665

P-29 F991A160 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 160x160 cm i 136 cm
de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó

Rend.: 1,000 278,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,38500 21,38500

Materials

B991A160 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 160x160 cm i 136 cm
de diàmetre interior

1,000      x 248,00000 = 248,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 55,93000 = 8,38950

Subtotal: 256,38950 256,38950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32078

COST DIRECTE 278,09528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,09528

P-30 F991C325 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 120x120 cm i 80 cm de diàmetre
interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 207,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 19,47000 = 7,39860

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 14,38860 14,38860

Materials

B993C325 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 120x120 cm i 80 cm de diàmetre
interior, amb bastiment

1,000      x 192,80000 = 192,80000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,009      x 33,31000 = 0,29979

Subtotal: 193,09979 193,09979

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21583

COST DIRECTE 207,70422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,70422

P-31 F991P095 u Escocell quadrat amb marc perimetral de pedra
granítica de 300 mm d'amplada per a bandes de
serveis, de 160x160 cm de superfície interior,
col·locat sobre base de formigó

Rend.: 1,000 235,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 F99D1200 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit
de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i
acabat amb paviment drenant de resines epoxi i
granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa
elastica perimetral al tronc

Rend.: 1,000 112,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,30000 = 34,95000

Subtotal: 64,15500 64,15500

Materials

B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de
color per a reblert d'escocell

75,000      x 0,50000 = 37,50000

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària)
30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions
a les parets de les cel·les

1,000      x 8,00000 = 8,00000

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90
a 100 g/m2

1,000      x 0,81000 = 0,81000
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B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,060      x 20,05000 = 1,20300

Subtotal: 47,51300 47,51300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96233

COST DIRECTE 112,63033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,63033

P-33 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000

Subtotal: 23,13090 23,13090

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 108,90773 = 3,43059

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

Subtotal: 11,63284 11,63284

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34696

COST DIRECTE 35,11070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,11070

P-34 F9F15104 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment

Rend.: 1,000 46,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 19,47000 = 5,54895

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 23,30000 = 20,50400

Subtotal: 26,05295 26,05295

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 108,90773 = 5,48895

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,36000 = 14,64720

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023
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B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

Subtotal: 20,46888 20,46888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39079

COST DIRECTE 46,91262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,91262

P-35 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo podo-tàctil de
botonadura segons UNE-CENT/TS 15209 EX, de
forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra
fina

Rend.: 1,000 39,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,68000 = 3,10200

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 11,06550 11,06550

Materials

B9FA6481 m2 Llosa de formigó podo-tàctil de botonadura segons
UNE-CENT/TS 15209 EX per a paviments de 60x40
cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

1,050      x 23,08000 = 24,23400

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 75,87370 = 3,79369

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,77000 = 0,31909

Subtotal: 28,34678 28,34678

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16598

COST DIRECTE 39,57826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,57826

P-36 F9H11152 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 12 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
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Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11152 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 52,10000 = 52,10000

Subtotal: 52,10000 52,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 56,30942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,30942

P-37 F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 51,49000 = 51,49000

Subtotal: 51,49000 51,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 55,69942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,69942

P-38 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 int B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712
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Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1,000      x 50,98000 = 50,98000

Subtotal: 50,98000 50,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 55,18942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,18942

P-39 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 54,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 49,97000 = 49,97000

Subtotal: 49,97000 49,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 54,17942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,17942

P-40 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,92 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 49,71000 = 49,71000

Subtotal: 49,71000 49,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 53,91942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,91942

P-41 F9H314P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 19,47000 = 0,06230

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 23,30000 = 0,03728

Subtotal: 0,09958 0,09958

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 53,99000 = 0,04319

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0008 /R x 60,52000 = 0,04842

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 66,20000 = 0,05296

Subtotal: 0,14457 0,14457

Materials

B9H314P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb
betum modificat i granulat granític

0,069      x 60,83000 = 4,19727

Subtotal: 4,19727 4,19727

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00149

COST DIRECTE 4,44291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44291
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P-42 F9J11D80 m2 Reg de penetració amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 2 kg/m2

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 20,15000 = 0,10075

Subtotal: 0,10075 0,10075

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210

Subtotal: 0,14210 0,14210

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'emprimació i curat tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1)

2,000      x 0,41000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00151

COST DIRECTE 1,06436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06436

P-43 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'emprimació i curat tipus
C60B3/B4 CUR(ECR-1)

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,55662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55662

P-44 FB15A281HKS u Barana d'1 mòdul amb travesser ref. 1192 de la serie
Barana Línea d'un tram amb travesser de
SANTA&COLE , d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm
d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre
i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.157,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,68000 = 12,40800

Subtotal: 26,85600 26,85600

Materials

BB15A280H u Barana LINEA de SANTA & COLE d'1 tram amb
travesser, de 3,06 m de llargària total. Suport format
per dues platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat
esmerilat, unides amb cargols d'acer inoxidable de
cap avellanat Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm
o Ø 73 mm i 2 mm de gruix del mateix material polit.
La barana s'entrega desmuntada en dues parts:
suport i tub. Amb l'element s'adjunten les instruccions
de muntatge i els cargols de fixació. El suport
s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una
platina de 125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable.
No necessita manteniment. Pes: 49 kg. Transport,
muntatge i col·locació no inclosos., ref. 1192 de la
serie Barana Línea d'un tram amb travesser de
SANTA&COLE

1,000      x 1.130,00000 = 1.130,00000

Subtotal: 1.130,00000 1.130,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67140

COST DIRECTE 1.157,52740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.157,52740

P-45 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0173      x 3,72000 = 0,06436

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0326      x 8,11000 = 0,26439

Subtotal: 0,32875 0,32875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,72534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72534

P-46 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

Subtotal: 0,50036 0,50036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,89695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89695

P-47 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 0,63740 0,63740

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 29,06000 = 0,29060

Subtotal: 0,29060 0,29060

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0632      x 3,72000 = 0,23510

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1255      x 8,11000 = 1,01781

Subtotal: 1,25291 1,25291

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00956

COST DIRECTE 2,19047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19047

P-48 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,47000 = 0,15576

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610
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Subtotal: 0,55186 0,55186

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119

Subtotal: 1,99319 1,99319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,78581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78581

P-49 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 84,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 70,24000 = 70,24000

Subtotal: 70,24000 70,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 84,38934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,38934

P-50 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 112,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
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Materials

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 98,01000 = 98,01000

Subtotal: 98,01000 98,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 112,15934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,15934

P-51 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 150,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828

Subtotal: 7,98966 7,98966

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730

Materials

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 135,43000 = 135,43000

Subtotal: 135,43000 135,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984

COST DIRECTE 150,28680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,28680

P-52 FBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 52,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 20,68000 = 2,83109

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,08000 = 3,29655

Subtotal: 6,12764 6,12764

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 37,80000 = 5,17482

Subtotal: 5,17482 5,17482

Materials

BBM1ED52 u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 40,97000 = 40,97000

Subtotal: 40,97000 40,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09191

COST DIRECTE 52,36437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,36437

P-53 FBB42110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport

Rend.: 1,000 415,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,150 /R x 19,47000 = 80,80050

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 92,45050 92,45050

Materials

BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 322,09000 = 322,09000

Subtotal: 322,09000 322,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38676

COST DIRECTE 415,92726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,92726

P-54 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 32,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 3,11200 3,11200

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 72,99885 = 2,14617

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 27,52000 = 27,52000

Subtotal: 29,66617 29,66617

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668

COST DIRECTE 32,82485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,82485

P-55 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 67,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,47000 = 21,41700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 23,30000 = 25,63000

Subtotal: 47,04700 47,04700

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2992      x 57,38000 = 17,16810

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,31000 = 1,31917

Subtotal: 19,96007 19,96007

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70571

COST DIRECTE 67,71278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,71278

P-56 FD5PB26A u Pericó de formigó polímer format per un cos, sense
perfil lateral, de 130x500 mm i 300 mm d'alçària, per
acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i
reixa de fosa antisobreeiximent classe D400, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó,
col·locat sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 119,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 15,75150 15,75150

Materials

BD5PB26A u Pericó de formigó polímer format per un cos, sense
perfil lateral, de 130x500 mm i 300 mm d'alçària, per
acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i
reixa de fosa antisobreeiximent classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericó

1,000      x 99,50000 = 99,50000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,077      x 57,38000 = 4,41826

Subtotal: 103,91826 103,91826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23627

COST DIRECTE 119,90603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,90603

P-57 FD5Z3CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 460x265x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 43,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,47000 = 8,17740
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,30000 = 9,78600

Subtotal: 17,96340 17,96340

Materials

BD5Z3CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 460x265x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 24,30000 = 24,30000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,48000 = 1,21920

Subtotal: 25,51920 25,51920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26945

COST DIRECTE 43,75205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,75205

P-58 FD7F0001 u Formació de forat en estructura de formigó per a
connexió amb clavegueram existent

Rend.: 1,000 29,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,47000 = 0,32126

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,08000 = 0,39732

Subtotal: 0,71858 0,71858

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,23000 = 8,23000

Subtotal: 8,23000 8,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01078

COST DIRECTE 8,95936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95936

P-60 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 257,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000
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Subtotal: 62,24000 62,24000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

Subtotal: 22,31000 22,31000

Materials

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 165,11000 = 165,11000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1323      x 55,93000 = 7,39954

Subtotal: 172,50954 172,50954

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93360

COST DIRECTE 257,99314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,99314

P-61 FFB26255 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,68000 = 1,44760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,08000 = 1,68560

Subtotal: 3,13320 3,13320

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,82000 = 0,84600

BFB26200 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 1,24220 1,24220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04700

COST DIRECTE 4,42240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,42240

P-62 FG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,72000 = 0,73440

Subtotal: 0,73440 0,73440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523

COST DIRECTE 1,76463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76463

P-63 FG319224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120

Subtotal: 0,67095 0,67095

Materials

BG319220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,69000 = 0,70380

Subtotal: 0,70380 0,70380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 1,38481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38481

P-64 FG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120

Subtotal: 0,67095 0,67095

Materials

BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,50000 = 0,51000
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Subtotal: 0,51000 0,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 1,19101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19101

P-65 FGF131C1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç
en punta, de forma tubular, per a 3 cables i muntat
amb dau de formigó

Rend.: 1,000 661,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,166 /R x 20,65000 = 24,07790

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,166 /R x 24,08000 = 28,07728

Subtotal: 52,15518 52,15518

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,166 /R x 37,80000 = 44,07480

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 88,69480 88,69480

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,9975      x 84,58715 = 84,37568

BGF131C0 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç
en punta, de forma tubular, per a 3 cables

1,000      x 373,34000 = 373,34000

BGWF1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer 1,000      x 62,50000 = 62,50000

Subtotal: 520,21568 520,21568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78233

COST DIRECTE 661,84799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,84799

P-66 FGK22681 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,125 /R x 24,08000 = 3,01000

A013H000 h Ajudant electricista 0,125 /R x 20,65000 = 2,58125

Subtotal: 5,59125 5,59125

Materials

BGK22680 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina

1,020      x 7,97000 = 8,12940
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termoplàstica (Z1)

Subtotal: 8,12940 8,12940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08387

COST DIRECTE 13,80452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80452

P-67 FHMP001 u Tractament antienganxines i antigrafitis fins a 3 m
segons plec de prescripcions de l'Ajuntament de
Barcelona

Rend.: 1,000 165,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 FHMP002 u Subministrament i instal·lació d'element separador de
carril bici segons plec de prescripcions de
l'Ajuntament de Barcelona, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 21,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 FHM3Z001 u Subministrament de columna tipus 6,5/3,5 cilíndrica
d'acer galvanitzat en calent segons plec de condicions
de l'Ajuntament de Barcelona

Rend.: 1,000 1.394,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 FHM3Z002 u Subministrament de columna tipus 9,5/6,5 d'acer
galvanitzat en calent segons plec de condicions de
l'Ajuntament de Barcelona

Rend.: 1,000 2.366,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 FHM3Z003 u Subministrament de lluminària LED per a il·luminació
de calçada, totalment acabada i en funcionament,
inclòs instal·lació sobre columna, cablejat, connexions
elèctriques i proves de funcionament

Rend.: 1,000 795,89 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 FHM3Z004 u Subministrament de lluminària LED per a il·luminació
de vorera totalment acabada i en funcionament, inclòs
instal·lació sobre columna, cablejat, connexions
elèctriques i proves de funcionament

Rend.: 1,000 665,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 FJS21412 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge,
connectat amb bobina a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 42,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 22,38000 22,38000

Materials

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 1,000      x 0,36000 = 0,36000

BJS21410 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula
antidrenatge

1,000      x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,83000 19,83000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33570

COST DIRECTE 42,54570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,54570

P-74 FJS5A766 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 13,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840

Subtotal: 5,81880 5,81880

Materials

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

4,500      x 1,08000 = 4,86000

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

4,500      x 0,67000 = 3,01500

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 7,89900 7,89900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14547

COST DIRECTE 13,86327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86327

P-75 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 195,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 181,30000 = 181,30000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 18,60000 = 0,93000

Subtotal: 182,23000 182,23000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19247

COST DIRECTE 195,25347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,25347

P-76 FQ113752I636 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components ref. 1590 de la serie Banc
Bancal de tres trams amb dos respatllers invertits de
SANTA&COLE , de tres mòduls, de 6,5 m de
llargària, amb 2 respatllers de fusta, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 2.510,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,08000 = 19,26400

Subtotal: 34,84000 34,84000

Materials

BQ113752I6 u Banc model BANCAL de SANTA & COLE de 3 trams
amb 2 respatllers als extrems invertits, llargària total
6,50m. Seient i respatller de taulons de fusta
massissa de 50/65x160mm de secció, de fusta
tropical certificada FSC Pur tractada amb oli de dos
components. Estructura de planxa doblegada d'acer
de 6mm amb protecció antioxidant i pintada en pols.
Els cargols de fixació dels taulons són d'acer tractada
amb protecció antioxidant. El banc s'entrega
desmuntat. Amb el banc s'adjunten les instruccions
de muntatge. L'ancoratge es realitza mitjançant dos
perns d'acer per pota, tractats amb protecció
antioxidant, que s'introdueixen als orificis prèviament
realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi,
ciment ràpid o similar. No requereix manteniment
funcional, excepte que es desitgi conservar el color
original de la fusta. Pes: 265kg. Transport, muntatge i
col·locació no inclosos. , ref. 1590 de la serie Banc
Bancal de tres trams amb dos respatllers invertits de
SANTA&COLE

1,000      x 2.475,00000 = 2.475,00000

Subtotal: 2.475,00000 2.475,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87100

COST DIRECTE 2.510,71100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.510,71100

P-77 FQ21FC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
fosa amb acabat color negre forja i suports laterals de
fosa, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 154,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,47000 = 5,45160

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,30000 = 6,52400

Subtotal: 11,97560 11,97560

Materials
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BQ21FC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
fosa amb acabat color negre forja i suports laterals de
fosa

1,000      x 142,83000 = 142,83000

Subtotal: 142,83000 142,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17963

COST DIRECTE 154,98523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,98523

P-78 FQ42F020 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base de
400x400 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 177,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,38500 21,38500

Materials

BQ42F020 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base de
400x400 mm, per a muntar superficialment

1,000      x 156,00000 = 156,00000

Subtotal: 156,00000 156,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53463

COST DIRECTE 177,91963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,91963

P-79 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 72,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,68000 = 6,20400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,42800 13,42800

Materials

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 4,000      x 3,50000 = 14,00000

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33570

COST DIRECTE 72,76370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,76370

P-80 FQZAU030 u Parquímetre segons especificacions de l'Ajuntament
de Barcelona, col·locat encastat al paviment,
totalment acabat i en funcionament

Rend.: 1,000 2.616,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,47000 = 77,88000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,30000 = 93,20000

Subtotal: 171,08000 171,08000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 57,38000 = 3,44280

BQZAU030 u OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de
longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per
fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm,
format per una estructura d'acer galvanitzat revestit
amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini
anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de
gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell
amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip
elèctric interior format per interruptor diferencial amb
circuits independents protegits per interruptors
magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat
antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible
amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs
fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de
potència compensat

1,000      x 2.437,93000 = 2.437,93000

Subtotal: 2.441,37280 2.441,37280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,27700

COST DIRECTE 2.616,72980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.616,72980

P-81 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 25,21000 = 2,01680

Subtotal: 2,01680 2,01680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03025

COST DIRECTE 2,04705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04705
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P-82 FR612887 u Plantació d'arbre de qualsevol tipus amb pa de terra o
contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 604,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 7,000 /R x 25,21000 = 176,47000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,630 /R x 23,89000 = 15,05070

A012P000 h Oficial 1a jardiner 3,500 /R x 26,91000 = 94,18500

Subtotal: 285,70570 285,70570

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 50,00000 = 27,77500

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 31,33000 = 14,41180

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 41,32000 = 16,94120

C1503500 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 46,97000 = 187,88000

Subtotal: 247,00800 247,00800

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,350      x 49,22000 = 66,44700

B0111000 m3 Aigua 0,450      x 1,25000 = 0,56250

Subtotal: 67,00950 67,00950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,28559

COST DIRECTE 604,00879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,00879

P-83 FR71470G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb tractor amb
sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0018 /R x 23,89000 = 0,04300

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 25,21000 = 0,05042

Subtotal: 0,09342 0,09342

Maquinària

CR712210 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb sembradora

0,0018 /R x 38,79000 = 0,06982

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 21,79000 = 0,04358

Subtotal: 0,11340 0,11340

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655
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Subtotal: 0,18655 0,18655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00140

COST DIRECTE 0,39477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39477

P-84 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 46,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 20,15000 = 14,50800

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,69000 = 9,47600

Subtotal: 31,77200 31,77200

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,78000 = 3,11200

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

Subtotal: 14,26035 14,26035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47658

COST DIRECTE 46,50893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,50893

P-85 G2144302 m2 Demolició d'andana de tramvia amb mitjans
mecànics, incloent càrrega en camió

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

0,280      x 46,50893 = 13,02250

Subtotal: 13,02250 13,02250

COST DIRECTE 13,02250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02250

P-86 G2144303 m Aixecament de via de sentit únic, en aliniació recta o
corba, inclosos elements auxiliars, i transport a
abocador

Rend.: 1,000 21,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 G2144304 m Desmuntatge de catenària, incloent desconnexió de la
catenària existent, desmunt dels elements de
subjecció i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-88 G2144305 u Retirada per a recol·locació posterior de parada de
bus amb pal, marquesina i elements anunciadors,
incloent massís de fonamentació, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 770,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874

Subtotal: 3,97313 3,97313

COST DIRECTE 3,97313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97313

P-90 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,30000 = 1,39800

Subtotal: 2,60700 2,60700

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,060 /R x 10,69000 = 0,64140

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580

Subtotal: 0,81720 0,81720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03911

COST DIRECTE 3,46331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46331

P-91 G21B4001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 31,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500

Subtotal: 18,23000 18,23000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300

Subtotal: 13,27676 13,27676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27345

COST DIRECTE 31,78021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78021

P-92 G2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 19,47000 = 4,71174

Subtotal: 4,71174 4,71174

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,233 /R x 50,00000 = 11,65000

Subtotal: 11,65000 11,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07068

COST DIRECTE 16,43242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43242

P-93 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 20,15000 = 3,62700

Subtotal: 3,62700 3,62700

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 12,27000 = 2,20860

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 8,25860 8,25860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05441

COST DIRECTE 11,94001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94001

P-94 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 5,97 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 37,34000 = 5,97440

Subtotal: 5,97440 5,97440

COST DIRECTE 5,97440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97440

P-95 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 37,34000 = 7,09460

Subtotal: 7,09460 7,09460

COST DIRECTE 7,09460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09460

P-96 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100

Subtotal: 2,31245 2,31245

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 8,34725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34725

P-97 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,50 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000

Subtotal: 21,99000 21,99000

Materials

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064      x 211,79000 = 13,55456

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis, per a seguretat i salut

0,800      x 0,82000 = 0,65600

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500      x 1,93000 = 0,96500

Subtotal: 15,17556 15,17556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32985

COST DIRECTE 37,49541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,49541

P-98 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues
temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior
a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de
geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 5,30100 5,30100

Maquinària

C1Z13430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

0,0325 /R x 71,05000 = 2,30913

Subtotal: 2,30913 2,30913

Materials

B44ZV521 kg Amortització de planxa d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

117,750      x 0,05000 = 5,88750

B1Z751J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2 geotèxtil, per a
seguretat i salut

1,100      x 1,08000 = 1,18800

B1Z003G0 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm, per a seguretat i
salut

0,357      x 18,42000 = 6,57594

Subtotal: 13,65144 13,65144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07952

COST DIRECTE 21,34109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34109
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P-99 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum
exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de
5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de
fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 113,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 19,47000 = 1,75230

Subtotal: 25,45920 25,45920

Maquinària

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

0,6167 /R x 55,52000 = 34,23918

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,1687 /R x 47,60000 = 8,03012

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,530 /R x 46,97000 = 24,89410

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400

Subtotal: 87,19740 87,19740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38189

COST DIRECTE 113,03849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,03849

P-100 M21Q1001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc
metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,47000 = 10,70850

Subtotal: 23,52350 23,52350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35285

COST DIRECTE 23,87635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,87635

P-101 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,47000 = 3,50460

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 23,30000 = 4,19400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,69860 7,69860

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 15,75000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11548

COST DIRECTE 10,64908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64908

P-102 M21Q2002 u Desmuntatge i transport a
magatzem de font existent,
inclou desmuntatge
d'instal·lació d'aigua i
desconnexió de la xarxa, inclou
enderroc i retirada del dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.532,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-103 OF13P045 m3 Subministrament i estesa de terra vegetal de
jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrasa en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 103,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-104 PB1BIC01 u Partida alçada a justificar per instal·lació parada
Bicing amb capacitat mínima per a 12 bicicletes,
segons especificacions de la companyia, totalment
acabada i en funcionament, inclòs fonaments,
instal·lació, connexió i proves

Rend.: 1,000 35.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-105 PGOPAC01 u Partida alçada a justificar per a l'execució del Pla
d'Atenció al Ciutadà

Rend.: 1,000 80.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 PGOPCQ01 u Partida alçada a justificar per a l'execució del Pla
d'Assegurança de la Qualitat

Rend.: 1,000 1.325.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-107 PGOPGO01 u Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució
del Pla de Gestió de Residus en Obra

Rend.: 1,000 643.613,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 PGOPSS01 u Partida alçada de cobrament íntegre per a l'execució
del Pla de Seguretat i Salut, segons especificacions
de l'Estudi de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 811.014,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-109 PGOPVA01 u Partida alçada a justificar per a l'execució del Pla de
Vigilància Ambiental

Rend.: 1,000 150.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 PGOSA001 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: AGBAR

Rend.: 1,000 275.342,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-111 PGOSA002 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: GAS
NATURAL

Rend.: 1,000 59.856,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 PGOSA003 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: ENDESA

Rend.: 1,000 157.230,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 PGOSA004 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: REE

Rend.: 1,000 75.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-114 PGOSA005 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: ADIF

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 PGOSA006 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia:
TELEFÓNICA

Rend.: 1,000 24.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-116 PGOSA007 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: ONO

Rend.: 1,000 18.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-117 PGOSA008 u Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats, segons projecte de la companyia: Altres
operadors de telecomunicacions

Rend.: 1,000 18.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-118 PTRAM01 m Partida alçada a justificar de metre linial de via simple
en alineació corba o recta amb recobriment de gespa,
inclòs sembra d'espècies cespitoses sobre 160 mm
de terra vegetal, subbase de formigó HM-15 de 100
mm i base de formigó HM-25 de 200 mm amb juntes
especials JRI cada 3 m i armadura de juntes de
formigonat cada 3 m, carrils Ri55N amb segellat
bituminós, riostres i base elàstica

Rend.: 1,000 3.286,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 PTRAM02 m 'Partida alçada a justificar de metre linial de via
simple en alineació corba o recta amb recobriment de
mescla bituminosa, inclòs revestiment de mescla
bituminosa AC12 surf D de 6 mm, subbase de
formigó HM-15 de 100 mm i base de formigó HM-25
de 300 mm amb juntes especials JRI cada 3m i
armadura de juntes de formigonat cada 3m, carrils
Ri55N amb segellat bituminós, riostres i base elàstica

Rend.: 1,000 1.774,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-120 PTRAM03 m Partida alçada a justificar de metre linial de via simple
en alineació corba o recta amb recobriment de
llambordes, inclosa posta de llambordes sobre sorra o
morter, subbase de formigó HM-15 de 100 mm i base
de formigó HM-25 de 240 mm amb juntes especials
JRI cada 3 m i armadura de juntes de formigonat
cada 3 m, carrils Ri55N amb segellat bituminós,
riostres i base elàstica

Rend.: 1,000 3.729,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 PTRAM04 u Partida alçada a justificar per a unitat de desviament
tipus Corkelast amb carril Ri55N amb segellat
bituminós, riostres, base elàstica i creuament en
corba, en qualsevol tipus de recobriment

Rend.: 1,000 253,91 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-122 PTRAM00 u Partida alçada a justificar per al desmuntatge per a
posterior recol·locació del conjunt d'elements de
parada, incloent marquesines, tancaments, màquines
de billetatge, baranes, il·luminació de parada, armaris
elèctrics, enderroc de fonamentacions amb mitjans
mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 23.150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-123 PTRAM005 u Partida alçada a justificar per a unitat de tramvia de
2,65 m d'ample, 100% pis baix, totalment equipat,
amb possibilitat de comandament en unitat múltiple i
sistema d'emmagatzematge d'energia de tipus
supercondensadors o volant d'inercia, permetent el
recorregut de trams de fins a 1 km de manera
autònoma, sense necessitat de catenària, d'acord
amb el plec de pescripcions de la companyia
explotadora, incloent part proporcional de peces de
parc, recanvis i conjunt d'eines especials per a les
operacions de manteniment

Rend.: 1,000 3.167.811,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-124 PTRAM006 u Partida alçada a justificar per a adaptació d'unitat de
tramvia existent amb sistema d'emmagatzematge
d'energia de tipus supercondensadors o volant
d'inèrcia, permetent el recorregut de trams de fins a 1
km de manera autònoma, sense necessitat de
catenària, segons especificacions de la companyia
explotadora. Totalment acabat, instal·lat i en
funcionament

Rend.: 1,000 325.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 PTRAM05 u Partida alçada a justificar per parada lateral de sentit
únic totalment acabada, inclosa andana de 2800 mm
d'amplada mínima i 28 mm d'alçada, rampes d'accès,
marquesina, tancaments, cobertes, divisòries,
paviments, peces prefabricades i llambordes,
instal·lacions elèctriques i elements de parada,
màquines de bitlletatge, mòduls de seients, quadres
elèctrics, sistema d'informació a l'usuari, panells
informatius i senyalització general d'andanes

Rend.: 1,000 209.805,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-126 PTRAM06 m Partida alçada a justificar per al sistema de
senyalització ferroviària, exclosa semaforització a les
interseccions

Rend.: 1,000 417,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-127 TR14GC01 m2 Sistema para-arrels per a protecció de canonades de
serveis, format per làmines de polietilè d'alta densitat
de 2 mm de gruix amb encavalcament mínim de 5
cm. Completament col·locat sota base de paviments

Rend.: 1,000 10,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-128 TR14P009 u Conjunt de valvuleria per a pericó de reg, amb
electrovàlvules amb regulador cabal pas total, peces
especials de llautó, vàlvules de polipropilè de racord
pla roscat i equip remot en funció programador 9 V,
tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 417,48 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-129 TR14P037 u Desmuntatge i transport a magatzem, per a posterior
reaprofitament, de qualsevol tipus de bústia ancorada
al terra, enderroc de massís de fonamentació i
càrrega manual o mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 42,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-130 TR14P128 u Columna semafòrica de poliester-fibra, de 2,4 m
d'altura, segons plec de prescripcions de l'Ajuntament
de Barcelona

Rend.: 1,000 241,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-131 TR14P129 u Bàcul dàcer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm
de diàmetre inicial, amb braça de 5,5 m, segons plec
de prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona

Rend.: 1,000 770,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-132 TR14P135 u Subministrament i instal·lació sobre bàcul o columna
de semàfor de tres llums amb tecnologia LED segons
plec de prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona.
Totalment instal·lat i en funcionament

Rend.: 1,000 821,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-133 TR14P136 u Subministrament i instal·lació sobre bàcul o columna
de semàfor de dos llums amb tecnologia LED segons
plec de prescripcions de l'Ajuntament de Barcelona.
Totalment instal·lat i en funcionament

Rend.: 1,000 444,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-134 TR14P237 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
parquímetres, accessoris i elements de subjecció,
inclòs enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
mecànica de la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 163,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-135 TR14P283 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de columna
anunciadora, inclòs enderroc de fonament de formigó
amb mitjans mecànics, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega mecànica de la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1.207,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-136 XL13P044 m2 Pintat sobre paviment de quadrícula d' 1m x 1m amb
faixes de 10 cm d'amplada, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 7,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-137 XL13P045 m2 Pintat manual sobre paviment de senyals, fletxes,
lletres, símbols, zebrats o franges de vèrtexs d'illetes,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs
el premarcatge

Rend.: 1,000 17,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-138 XL13P065 u Conjunt mènsula de suport per a catenària, incloent
aparells de suport i aïllament, totalment col·locada
sobre pal de suport o columna d'enllumenat

Rend.: 1,000 1.067,28 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. Revisió de Preus 

De conformitat amb el disposat a la Llei 53/1999, de 28 de desembre, i les seves normes 
complementàries, els preus de les obres a que es refereix el present Projecte bàsic seran 
revisables. A tals efectes s’utilitzaran les fòrmules polinòmiques següents: 

Estructures de formigó armat 

Kt = 0,01·At/Ao + 0,05·Bt/Bo + 0,12·Ct/Co + 0,09·Et/Eo + 0,01·Lt/Lo + 0,01·Mt/Mo + 
0,03·Pt/Po + 0,01·Qt/Qo + 0,08·Rt/Ro + 0,23·St/So + 0,01·Tt/To + 0,35 

Bases de muntatge de la via 

Kt = 0,02·At/Ao + 0,05·Ct/Co + 0,08·Et/Eo + 0,01·Lt/Lo + 0,01·Mt/Mo + 0,02·Pt/Po + 
0,15·Rt/Ro + 0,25·St/So + 0,02·Tt/To + 0,08·Ut/Uo + 0,31 

Plataformes ferroviàries sense elements singulars 

Kt = 0,01·Bt/Bo + 0,11·Ct/Co + 0,15·Et/Eo + 0,01·Mt/Mo + 0,02·Pt/Po + 0,22·Rt/Ro + 
0,13·St/So + 0,01·Xt/Xo + 0,34 

Plataforma i via 

Kt = 0,01·Bt/Bo + 0,08·Ct/Co + 0,08·Et/Eo + 0,01·Mt/Mo + 0,01·Ot/Oo + 0,02·Pt/Po + 
0,18·Rt/Ro + 0,28·St/So + 0,01·Tt/To + 0,32 

Estacions i andanes 

Kt = 0,02·At/Ao + 0,01·Bt/Bo + 0,06·Ct/Co + 0,06·Et/Eo + 0,02·Gt/Go + 0,02·Lt/Lo + 
0,02·Pt/Po + 0,02·Qt/Qo + 0,04·Rt/Ro + 0,25·St/So + 0,19·Tt/To + 0,01·Ut/Uo + 0,04·Vt/Vo 
+ 0,24 

Electrificació ferroviària, catenària i sistemes associats. 

Kt = 0,07·At/Ao + 0,01·Ct/Co + 0,02·Et/Eo + 0,01·Gt/Go + 0,01·Lt/Lo + 0,01·Rt/Ro + 
0,31·St/So + 0,04·Tt/To + 0,27·Ut/Uo + 0,25 

Subestacions elèctriques amb equipament 

Kt = 0,01·At/Ao + 0,02·Ct/Co + 0,04·Et/Eo + 0,01·Pt/Po + 0,02·Rt/Ro + 0,07·St/So + 
0,27·Tt/To + 0,31·Ut/Uo + 0,25 
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Subestacions elèctriques sense equipament 

Kt = 0,03·Ct/Co + 0,06·Et/Eo + 0,01·Lt/Lo + 0,01·Pt/Po + 0,03·Rt/Ro + 0,11·St/So + 
0,22·Tt/To + 0,16·Ut/Uo + 0,37 

Senyalització i telecomunicacions 

Kt = 0,03·At/Ao + 0,02·Ct/Co + 0,02·Et/Eo + 0,01·Pt/Po + 0,01·Rt/Ro + 0,08·St/So + 
0,35·Tt/To + 0,14·Ut/Uo + 0,34 

Resta de partides, no assimilables a cap dels grups anteriors 

Kt = 0,33·Mt/Mo + 0,16·Et/Eo + 0,20·Ct/Co + 0,16·St/So + 0,15 

On, 

A  – Alumini 
B  –  Materials bituminosos 
C  –  Ciment 
E  –  Energia 
G  –  Materials ceràmics 
L  –  Materials d’enllumenat 
M  –  Mà d’obra 
O  –  Plantes 
P  –  Productes plàstics 
Q  –  Productes químics 
S  –  Materials siderúrgics 
T  –  Materials electrònics 
U  –  Coure  
V  –  Vidre 

El subíndex o designa el valor de la variable a la data de licitació; el subíndex t designa el 
valor en el moment de l’execució. 

Les sol·licituds de revisió de preus es formularan per els adjudicataris un cop hagin estat 
publicats els índexs corresponents en el Butlletí Oficial de l'Estat i, prèvies les 
comprovacions pertinents, s'aprovarà el crèdit que correspongui, sense detracció de cap 
percentatge per despeses de Control de Qualitat, ni de locomoció. 

El dret a revisió de preus a favor del Contractista, estarà condicionat a l'estricte compliment 
del termini contractual, excepte opinió fundada de la Direcció Facultativa en el sentit que 
hagués existit impossibilitat física justificada. 
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