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1. Condicions generals 
 
1.1. Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i annexos. 

 Document núm. 2: Plànols. 

 Document núm. 3: Plec de condicions. 

 Document núm. 4: Pressupost. 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 

El contractista serà responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

1.2. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

1.3. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la 
localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a 
peu d’obra. 

c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
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d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista.  

e. Habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament 
condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 
dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.4. Compliment de les disposicions vigents 

Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en 
aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 

 

1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

El contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el 
medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver 
aplicat les mesures preventives necessàries. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.6. Despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

 Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 3 

   
 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes 
procedents de l’obra. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

 El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en 
servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com 
del visat del col·legi professional corresponent,. 

 El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 

 

1.7. Direcció de les obres 

La propietat, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.8. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
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1.8. Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per la propietat de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència. 

1.10. Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 

1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 
al programa esmentat més amunt. 

2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

1.11. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de la propietat. 

El contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança 
per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 
120.202,42 €. 

La propietat podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 
certificacions. 
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1.12. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les. Per 
aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien 
estat indicades en projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), l’haurà d’aprovar la Direcció 
d’obra abans de l’inici de les obres. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra 
el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, 
es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

1.13. Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

1.14. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 
necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

1.15. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb el 
criteri de la propietat. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les 
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
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1.16. Materials 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del director d’obra.  

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com 
ara els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que fa a la quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 

1.17. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la direcció. 

S’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a 
l’obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar 
enllestit i aprovat per la Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres no seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de la propietat, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 
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La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 

1.18. Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 

S’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a 
l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors 
forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans 
de l’inici de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la direcció 
d’obra abans d’iniciar l’ús de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 
parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells, 
s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant 
la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho 
determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la 
Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Els preus de les partides d’excavació porten incorporada la part proporcional al transport a 
abocador, la deposició (inclòs el temps d’espera) i el cànon d’abocament. Ni el fet que la 
distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra 
corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, 
replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del 
present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de 
transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 8 

   
 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, 
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren 
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les 
àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

1.19. Préstecs 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista. 

S’haurà de realitzar un pla específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a 
l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma 
part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d’obra, per tal 
que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari 
de la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells, 
s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant 
la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho 
determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la 
Direcció d’obra doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
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1.20. Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març de 1986 per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest 
Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels 
serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 

En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius i de cria 
(febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de voladures. 

1.21. Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte del pressupost o per unitats d’obra. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director 
de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
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Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser 
objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 

1.22. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los 
de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del 
contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes 
les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible 
cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.23. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de 
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.24. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és 
factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells 
que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la 
direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.25. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres.  

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant 
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de 
policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions 

auxiliars.  

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes 
àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del 
començament de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.  

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre 
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del 
començament de les obres. 
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Recepció de les obres.  

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 
no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació 
necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, 
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 
normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que 
demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 
de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent 
elèctric a l’obra. 

Termini de garantia.  

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment 
signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

1.26. Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
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previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 

1.27. Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 
les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el 
termini de seixanta dies. 

1.28. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 
patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials 
usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per 
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 
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1.29. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi 
manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.30. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 0. 

1.31. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 
d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 
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 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris 
del Ministerio de Obras Públicas. 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 

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

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer. 

 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. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

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

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

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 

 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres. 

 Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 
de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre 
de 2001. 

 Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 
i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions: 

- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 
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- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres 
sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la 
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 

- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87). 

- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 
295/87 T). 

- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments 
superficials amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 

- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 
l’O.C. 5/2001). 

- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 

- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 

- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-
3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 
discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 
seus materials constituents (30-12-97). 

- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
lligants bituminosos i hidràulics. 

- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 
realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 

- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta 
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a 
formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza 
les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 
10bis/02). 

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 
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- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

 Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

 Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 
“Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de 
maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, 
de 18 de maig. 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 

 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la 
NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, 
la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les 
“Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 
de desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 
23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de 
gener de 2008. 

 Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per 
a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions 
per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de 
construcció (RB-90). 

 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
de 14 de maig de 1990. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 
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 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 

 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per 
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació 
des de 19 de setembre de 2010). 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 
de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que 
actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 
291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-
RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); 
Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al 
progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 
de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les 
Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, 
MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció 
d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 
amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per 
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; 
derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i 
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït 
l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò 
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 
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 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, 
de 28 de juliol. 

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. (BOE n. 306). 

 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors 
al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, 
de 2 de febrer. 

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels 
capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de 
febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; 
Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, 
ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 
d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 
d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; 
Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre 
ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; 
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, 
de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 

 Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat 
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157, de 
2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els 
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre 
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; 
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afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
gener. 

 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol 
amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 

 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

 En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

1.32. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

1.32.1  Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal  

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

D’àmbit autonòmic  

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental, i se n’adapten els annexos. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

1.32.2.  Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit autonòmic  

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 
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D’àmbit estatal  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 

D’àmbit autonòmic  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

1.32.3. Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari  

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

D’àmbit estatal  

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

D’àmbit autonòmic  

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

1.32.4. Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari  

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 
de la Comunitat. 
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de aguas. 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin 
de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, 
por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic  

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones 
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 
eutrofització potencial en les zones costaneres 
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Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

1.32.5. Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari  

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre 
els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés 
tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la 
contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por 
el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
amoniaco (NH3). 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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D’àmbit  autonòmic 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’ambient atmosfèric. 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant 
el Decret 226/2006, de 23 de maig 

1.32.6. Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari  

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 
ruido 

D’àmbit autonòmic  

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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1.32.7. Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic  

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

1.32.8. Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari  

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 
camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión 
de residuos. 

1.32.9. Legislació de residus 

D’àmbit comunitari  

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als 
residus. 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el 
uso de ciertas substancias peligrosas. 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

D’àmbit autonòmic  

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents en matèria de residus industrials. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

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

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

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

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

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

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

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

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

1.32.10.  Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal  

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 27 

   
 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

D’àmbit autonòmic  

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

1.32.11. Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari  

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 

D’àmbit estatal  

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic  

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada 
a Catalunya. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 
de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
d'interès local. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
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naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

1.32.12. Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari  

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la 
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

D’àmbit estatal 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic  

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya. 

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
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1.32.13. Legislació de mobilitat 

D’àmbit autonòmic  

Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

 

1. Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

 

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts 
bàsiques del present plec: 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.2. Pavimentació 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present 
plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 
construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la 
subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica 
i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba 
l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar 
després de l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 
l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
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 1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

2. Pavimentació i acabats 

2.a Pavimentació 

2.b Acabats 

Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions 
contenen el següent articulat: 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys, replanteig general de les obres i 
excavació de terres vegetals 

Replanteig general de les obres  

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 

Esbrossada i neteja del terreny 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 
d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 
apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 
projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació 
existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o 
abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 
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El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en 
projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 
aquells en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent 
(que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

 Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

 Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 
establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la 
resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 

Excavació de terres vegetals  

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 

 Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 
corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 

 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment 
en treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 

 Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes 
per a la seva acceptació. 

 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 
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 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 
zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 
propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 
de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver 
definit i marcat clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a 
menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la 
superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, 
s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per 
sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

Mesurament i abonament  

L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 
per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o 
restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a 
dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les 
terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del 
sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del 
contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació 
de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 
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2.1.2. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

Execució de les obres  

La seva execució inclou les operacions següents: 

 Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

 Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements 
següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats 
sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa. 

 Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició 
de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, 
embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 

 Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o 
aplec dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista 
autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels 
períodes reproductius per a la fauna. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 

Mesurament i abonament  
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L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum 
exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas 
d’obres de fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 
d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, 
en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 
especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada 
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i 
abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. El preu inclourà l’excavació, reblert i gestió de les terres. Les cunetes 
es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, 
reixes o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les 
especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el 
transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per 
a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 
valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament 
previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de 
qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 
(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un 
gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 

valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 

quadre de preus. 

2.1.3. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 

Mesurament i abonament  

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta 
realment executat. 
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2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Condicions generals  

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada 
o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades 
de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o 
tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per 
als moviments de terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la 
Direcció d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la 
possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria 
consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides 
als apartats corresponents del present Plec. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus 
d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment 
segons condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia 
neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes 
de les voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 
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adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

2.1.5. Repàs i piconatge de terres 

Condicions de les partides d’obra executades  

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat 
geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

 Sòl de rasa 

 Esplanada 

 Caixa de paviment 

 Acabat i allisada de talussos 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

 Situació dels punts topogràfics 

 Execució del repàs 

 Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

 Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

 Planor: ± 20 mm/m 

 Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d'execució: 

 Variació en l'angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
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L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 

Mesurament i abonament  

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

2.1.6. Estabilització de sòls in situ 

Amb l’objectiu de disminuir l’aport de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a 
abocador, es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es 
realitzarien les posteriors obres d’urbanització. 

Estabilització de zones argilenques amb calç  

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, 
baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del 
terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 
4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en 
reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos 
(emulsions asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-
compressió. 

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i 
aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les 
argiles, materials aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 

Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb  

argiles 

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint 
petites quantitats de ciment al terreny. 

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet 
treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta 
de terra-ciment. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la 
carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares 
(aglomerat). 

Reparació de flonjalls  

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in 
situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es 
pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 
3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del 
mateix amb una major dotació de ciment. 
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Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un 
tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint 
aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió 
de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que 
s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

Mesurament i abonament  

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o 
humida, en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, 
en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del 
tall de junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un 
gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en 
pols o en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del 
terreny tractat. 

2.1.7. Escarificació i compactació 

Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a 
efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades 
d'acord amb la seva situació a l'obra. 

Execució de les obres  

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el 
Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat 
menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim 
cas seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui 
interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
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Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 
330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 
superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures 
de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 
d'embasament|fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el 
Director de les Obres. 

Mesurament i abonament  

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre el terreny. 

2.1.8. Reblerts 

Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la 
meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. 
En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, 
de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el 
criteri de la direcció d’obra. 
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Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens  

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 
30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 

Reblerts de materials reciclats  

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb 
un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de 
matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més 
d’un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 
sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 
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Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

Mesurament i abonament  

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats 
al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels 
treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu 
del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon 
de préstec corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la 
construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El 
cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 
procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 
reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 
d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 
préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. 
Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, 
partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums 
d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) 
s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina 
Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 
normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, 
abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació 
adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 

2.1.9. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
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Condicions mínimes d’acceptació  

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

Mesurament i abonament  

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins 
de l’obra o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra 
vegetal i l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), 
transport (en el cas de l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, 
incloent l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui 
descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre 
que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats 
per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 
moviment de terres. 
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Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum 
del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subminitrament del 
material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat 

corresponent de Condicions Generals. 

2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra 

Condicions dels materials a emprar  

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 
del PG-3. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

 Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres.  

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-
se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 44 

   
 

Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 

Mesurament i abonament  

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes 
es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o 
replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, 
dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus. 

2.1.11. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. 

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent 
efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a 
l’extracció de terres. 

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 

Mesurament i abonament  

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu 
comprendrà la maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l’obra, l’extracció de terres i 
transport a l’àrea d’aplec (en cas de reutilització de terres dins de l’obra) o a l’abocador, el 
subministrament i col·locació del tub, les soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu 
enderroc, la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors 
autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, 
canons, abocament, i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment 
acabada. 

2.1.12. Apuntalaments i estrebades 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 Preparació de la zona de treball 

 Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 

 Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 

Condicions mínimes d’acceptació  

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la 
DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a 
baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 

Mesurament i abonament  

Els apuntalaments es mesuraran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 
DT. 

2.1.13. Subministrament de terres 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

Condicions mínimes d’acceptació  

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

Sòls inadequats Sòls tolerables Sòls adequats Sòls seleccionats 
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No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 

Menys del 25% en 
pes de pedres de 
mida >15 cm 

Sense pedres de 
mida >10 cm 

Sense pedres de 
mida >8 cm 

Passa pel tamís 20 
UNE: > 70% material 
Passa pel tamís 0,08 
UNE: ≥ 35% material 

Neteja del 35% en 
pes de partícules de 
mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% en 
pes de partícules de 
mida 0,80 UNE 

LL < 40 
o 
LL < 65 
i 
IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 LL < 30 
i 
IP < 10 

Densitat proctor 
> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2 

 

CBR > 3 
Sòl inflable < 3% 

CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 
Sòls no inflables 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 2% 

Contingut de 
matèria orgànica 
(UNE 103-204): < 1% 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 0,2% 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. 

Mesurament i abonament  

El subministrament de terres no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 
partida de replè corresponent. 

2.1.14. Acopis temporals de terres 

Objectiu 

Es procedirà al control i vigilància d’aquestes operacions amb l’objectiu de garantir la 
disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones 
adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari 
l’excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior 
emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats. 

 

Procediment 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 
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 Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, 
del trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

 El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb 
caràcter immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en acopis 
temporals. 

 El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

 Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 

 En cas d’acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m. 

 Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 

 L’acopi es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 

 L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de 
pas suposi un risc per la seva integritat. 

 L’acopi es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 

El control de l’acopi de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 
excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 
emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 
esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

Mesurament i abonament  

Aquesta partida no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus 
corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

2.1.15. Gabions i esculleres 

Condicions d’execució  

Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’estabilitzar talussos o 
fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

 Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig de l’escullera 

 Preparació de la base 

 Subministrament i col·locació de les pedres 

 Retirada de runa i material sobrant 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de 
forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 
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Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 

Toleràncies d'execució: 

 Llàrgaria: ± 3% 

 Amplària: ± 3% 

 Planor: -120 mm, + 300 mm 

 Alçària: ± 5% 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 
d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs 
la fonamentació més regular possible. 

Mesurament i abonament  

Els gabions i esculleres es mesuraran per m3 de volum amidat segons les especificacions de la 
DT 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 

2.1.16. Camins d’accessos als talls. 

Condicions d’execució  

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 
transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 

Mesurament i abonament  

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d’obra inclou les 
excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió 
del material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., 
amb les corresponents mesures correctores. 

2.1.17. Conduccions de clavegueram 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 
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Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana  

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una 
unió encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels 
límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la 
paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre 
que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 Classe de tub i designació 

 Data de fabricació 

 Nom o marca del fabricant 

 Identificació de la planta de producció 

 En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 
superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

 

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

 

 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 

Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 

Toleràncies: 
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 Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

 Llargària: ± 13 mm 

 Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

 DN < 2200 mm: ± 16 mm 

 DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

 Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 Subministrament del tub 

 Preparació de l’assentament 

 Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 
rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

 Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres 
(10 cm) 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 
resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el 
cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb 
formigó HM- 20.. 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en 
una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a 
la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub 
de connexió. 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
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Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions 
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat, així com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, 
pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o 
formigó) i les armadres de reforç, queden incloses al preu unitari. 

2.1.18. Elements singulars del clavegueram 

Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors  

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 
HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els 
requisits de la norma UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 
cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 
disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 
compliran la normativa vigent 

Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada 
l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, 
amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les 
cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant 
dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions 
necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
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Embornals, buneres i interceptors amb reixa  

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts 
més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, 
s’adequaran les parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna 
(especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb 
emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb 
reixes que permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara 
col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició. 

Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, 
l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es 
col·locaria sota la de fundició i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu 
inclourà el formigó de protecció. 

Cunetes canaletes  

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 
d’aigües pluvials. 

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà 
el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i 
uniran mtjançant morter de ciment. 

Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència 
d’una infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la 
Direcció d’obra, les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i 
l’acabat de les superfícies serà rugosa. 

Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 
abonarà per unitat 
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Separadors d’hidrocarburs  

Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els 
hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no 
contingui aquests contaminants. 

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica 
d’hidrocarburs i un dipòsit per a la seva retenció. 

Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 i 
50 l/s. 

Mesurament i abonament 

La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el 
subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula 
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. S’Inclou desarenador i tots els accessoris 
necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors 
d’hidrocarburs varia segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 

El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou 
l’alarma de nivell d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 
3000 l, en acer. 

2.1.19. Conduccions de drenatge 

Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub 
per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un 
gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin 
previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 Execució del llit d’assentament de la canonada 

 Col·locació de la canonada 

 Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

 

Condicions generals  

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 
qualsevol altre material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

Forma i dimensions  
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La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 
plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva 
capacitat de desguàs. 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 0. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 
formigó, mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives 
exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol 
altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols 
corresponents. 

Mesurament i abonament  

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran 
per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu 
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, 
canonades, material filtrant, compactació, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre 
que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a 
deixar acabada la unitat. 

2.1.20. Encreuament de vial 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen 
a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 
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Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 

Condicions específiques 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 
Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor 
Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 
col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 

Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran 
sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments 
de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m. 
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Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a 
fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 

Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols 
de detall. 

 Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 

2.1.21. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

Subbase granular  

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera 
o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i 
provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 

 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

 

Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats 

TAMISSOS Garbellament ponderal acumulat (%) 
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UNE 933-2 ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera) 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 

40 80-95 100 - 

25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-68 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 

0,250 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
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Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú 
artificial en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions 
següents: 

 Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre 
que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 146130, serà 
inferior a dos (2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material 
procedent d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de 
documentació relativa a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. 
Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus tot-ú Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

 

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins 
i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

Subbase de materials tractats amb ciment  

El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment 
compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
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2.1.22. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la 
calçada. 

Vorada de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la 
norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

 Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

 

Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

 

 Resistència a flexió: 

 

Classe Marcat Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

 Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 
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Classe Marcat Grandària marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

 Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.2. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes 
de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de 
tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats 
extractives. 

2.2.1. Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, 
els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la 
subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les 
llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 

Condicions mínimes d’acceptació  

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons 
per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 

Mesurament i abonament de les obres  

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 
realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
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2.2.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 

Bases de tot-ú artificial  

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 

Condicions mínimes d’acceptació 

 La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm 

 L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

 El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 

 

Tamissos 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

 El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 
l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 
de material meteoritzat. 

 El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

 El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

 

Tipus Tot-ú Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
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Artificial 180 150 100 80 

 

 El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

 La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 
singulars de calçada). 

 La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap 
punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de 
carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a 
la resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o 
fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat 
escaients i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 

Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 

Bases de gravaciment  

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, 
ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada 
s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

 El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió 
mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat 
contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del 
granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxim 

Gravaciment Calçada 4,5 7 

Voral 4,5 6 

 

 S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o 
embornals, una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

 La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

 

Tamissos Garbellament ponderal acumulat (%) 
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UNE 933-2 GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91 80-100 

8 38-63 44-68 

4 25-48 28-51 

2 16-37 19-39 

0,500 6-21 7-22 

0,063 1-7 1-7 

 

 El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la 
seva compactació. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 
compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

Bases asfàltiques  

Condicions mínimes d’acceptació 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

Mesurament i abonament 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. 

S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el 
refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris 
per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.2.3. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades 
és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat 
relatiu a paviments de trànsit restringit. 

Paviments asfàltics en calent  

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
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Condicions mínimes d’acceptació 

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

 

Zona tèrmica estival Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

Càlida B40/50 
BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 

B60/70 B60/70 
B80/100 

Mitja B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/60 
BM-3b 

B60/70 
B80/100 

Temprada B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BM-3b 

 

Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 

 

Microaglomerat en calent  

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

Condicions mínimes d’acceptació 

 Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

 Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 

 

Tamís UNE Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 
12.5 
10 

100 
85 – 100 
70 – 90 

--- 
100 

85 – 100 

--- 
100 

85 – 100 
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8 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 

--- 
60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 

--- 
70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 

5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 

MC 12 
MC 10 i MC 12 
MC 8 

 

 El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

 Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% 
de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

 La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 

 Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament 
previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del 
transport i de l’inici de la compactació. 

 Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

 

Àrids: 

 Sedassos superiors al 2,5 UNE 

 Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m 

 

 

Tamís UNE Acumulat en % 

5 
2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 

90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 66 

   
 

0.08 0 - 5 

 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 

Lligants: 

 A establir per la direcció d’obra. 

Coloració: 

 Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color 
a escollir per la direcció d’obra. 

Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

Mescles asfàltiques en fred 

Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics 
en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera 
(PG3). 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.2.4. Paviments de formigó 

El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdós casos 
eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència 
tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica 
per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

 

Condicions mínimes d’acceptació  

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 
15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de 
pertànyer a un dels següents tipus: 

Tipus de formigó Resistència (MPa) 
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HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 
superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estrà comprès 
entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa 
superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al 
trenta per cent (30%) i procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de poliment accelerat 
no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 

Si els junts són serrats s’executaran: 

 Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de 
retracció a la superfície. 

 Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de 
l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit 
superiors a 15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts 
transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

Mesurament i abonament  

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 
electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 
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2.2.5. Elements singulars 

Esglaons prefabricats de formigó  

Condicions de les partides d’obra executades 

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

 Col·locació de la beurada, en el seu cas 

 Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 

aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Toleràncies d'execució: 

 Planor: ± 4 mm/m 

 Planor de les celles: ± 2 mm 

 Horitzontalitat: ± 0,2% 

 Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 

especificacions de la DT. 

Junts entre peces: ≥ 1 mm 

Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 

morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 
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Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 

fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

Mesurament i abonament 

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

2.3. Senyalització i proteccions 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 

els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 

pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 

de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 

normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la 

normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el 

que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 

(Normes de Senyalització vertical urbana). 

2.3.1. Senyalització horitzontal 

Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 

vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 

serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 

aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 

de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 

paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 

ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 

prescripcions següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i 
símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de 
vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
-les a 

l’esmentat assaig. 
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c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

 Visibilitat diürna i nocturna 

 Resistència al lliscament 

 Resistència a la deterioració 

 

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió R’ 

UNE 135 
270 

Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 

Visibilitat diürna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància() 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria 45/0 
Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 
272 

Pèndol TRL 

 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent: 

 

Tipus de marca Paràmetres d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 

() 

SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, 
amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
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L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò 
exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 

Dosificació per aplicació  

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc 
i amb les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Control de recepció dels materials.  

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes. 
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Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats 
en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal 
i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i 
transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària 
per a la seva execució. 

 

2.3.2. Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, 
de 28 de desembre de 1999 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

 Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

 Cartells senyalitzadors 

 Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 

Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de 
suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 73 

   
 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 
subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 

2.3.3. Elements de abalisament i defensa 

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 
d’agost de 1987. 

Baranes 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Baranes d'acer 

 Baranes d'alumini 

 Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig 

 Preparació de la base 

 Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

Condicions de les partides d’obra executades 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
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En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

 Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 

 Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 

- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

 Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 

 Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

 Replanteig: ± 10 mm 

 Alçària: ± 1 cm 

 Horitzontalitat: ± 5 mm 

 Aplomat: ± 5 mm/m 

 Separació entre muntants: Nul·la 

Condicions del procés d’execució 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 

Perfils longitudinals per a barreres de seguretat  

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per 
a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig per al repartiment dels trams 

 Col·locació i fixació dels trams 

Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., 
o les aprovades per la D.F. 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

 Alçària ± 2 cm 

Condicions del procés d’execució 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

 

Suports per a barreres de seguretat flexibles  

Suports per a barreres de seguretat flexibles. 

S'han considerat els tipus de suport següents: 

 Amb amortidors 

 Sense amortidors 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 Clavat 

 Formigonat 

 Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del perfil 

 Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Apuntalament provisional 

- Formigonat del dau 

- Retirada dels apuntalaments 

 Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al 
replanteig per la D.F. 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a 
l'alçada sobre el ferm que indica la D.T. 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. 

Toleràncies d'execució: 

 Replanteig ± 3 cm 

 Alçària ± 2 cm 

 Aplomat ± 1 cm/m 

Amb amortidors 

Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les 
fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 

Col·locat clavat 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 

Col·locat formigonat  

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
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Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm 

Col·locat soldat  

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

Col·locat clavat 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

Col·locat formigonat  

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 30 kp/cm2. 

Col·locat soldat  

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
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Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi 
Tècnic de l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 
287-1:2004. 

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat 
Estructural del Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.3.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat 

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

 Extrem ancorat de barrera flexible 

 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense 
amortidor 

 Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

Condicions de les partides d’obra executades  

Extrem ancorat de barrera flexible: 

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la D.T. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Terminal en forma de cua de peix: 

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al 
que protegeixen. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Peça reflectora: 

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 

Condicions del procés d’execució  

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
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2.4. Obra Obres de formigó 

2.4.1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i 
amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva 
utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa 
però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan 
s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat 
utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la 
mateixa manera, les argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida 
que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé 
poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la 
enèrgicament contra les parets. 

2.4.2. Formigons en massa i armats 

Condicions de les partides d’obra executades  

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que 
la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a 
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a 
emprar en cada unitat 

 Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 
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 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe i d’altres) 

 Característiques del mitjans mecànics 

 Personal 

 Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 
avaria) 

 Seqüència d’ompliment dels motlles 

 Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

 Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i 
tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions 
de l’EHE, i a més a més les següents: 

 Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla 
o d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es 
retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal 
mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les 
proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en 
el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el 
desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la 
tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no 
toqui les armadures. 

 No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit 
utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la 
presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà 
que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 

 No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual 
adoptarà les mesures adequades. 

 Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

 Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar 
procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra. 

 Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà 
la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el 
director d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada 
respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en 
superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que 
superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran 
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reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la 
possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

 El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 
tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà 
de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions 
precises per al perfecte formigonat de la clau. 

 En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 

 A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 
alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 

Mesurament i abonament  

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 
teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

 L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a fabricació i posada en obra 

 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

 L’execució i tractaments dels junts 

 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

 L’acabat i la realització de la textura superficial 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

2.4.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, 
produeixen modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
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Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

 Colorant 

 Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

 Addicions: 

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada 

Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-
ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques 
del formigó o morter. 

Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i 
beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i 
etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 
Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934-
2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a 
formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel 

fabricant 

 Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
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D ≥ 1,10: ± 0,03 

D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 

T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T 

T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

 Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 

 Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

 Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

 Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel 

fabricant 

Additiu inclusor d’aire  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions 
que s'han de mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

 Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

 Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

 Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 
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Additiu reductor d’aigua/plastificant  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

 Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

 Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

Additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una 
mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

 Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

 Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 

Additiu retenidor d’aigua  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

 Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 
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Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té 
com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capil·laritat. 

Característiques essencials: 

 Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

 Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

Additiu inhibidor d’adormiment  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

 Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

 Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

Additiu accelerador de l’adormiment  

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

 Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
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- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

 Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

Colorant 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

Addicions 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de 
superar el 10% del pes de ciment. 

Cendres volants  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Seran conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. 
Definicions, especificacions i control de qualitat”. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

 Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 

 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 

 Contingut d’anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 

 Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 

sigui < 10 mm) 

 Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 
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Característiques físiques: 

 Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 

 Índex d'activitat (EN 196-1): 

- A 28 dies: > 75% 

- A 90 dies: > 85% 

Toleràncies: 

 Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 

 Pèrdua al foc: + 2,0% 

 Finor: + 5,0% 

 Variació de la finor: ± 5,0% 

 Contingut de clorurs: + 0,01% 

 Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 

 Contingut SO3: + 0,5% 

 Estabilitat: + 1,0 mm 

 Índex d'activitat: - 5,0% 

Fum de silici  

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 

Característiques: 

 Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 

 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 

 Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 

 Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 

Escòria granulada 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

 Terrossos d'argila: 1,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 
20kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

 Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
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 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 

 Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 

- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

 Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 

Mesurament i abonament 

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent 
doncs es consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 

2.4.4. Encofrats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri 
la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar 
el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin 
el lliure escurçament del formigó per retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera 
que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni 
tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i 
elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director 
de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, 
els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució, segons el mètode indicat pel director d’obra. 
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Mesurament i abonament  

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o 
llosa d'acord amb els criteris següents: 

 Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

 Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 

2.4.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 

Condicions de les partides d’obra executades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Neteja i preparació del pla de recolzament 

 Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

 Tapat de junts entre peces 

 Aplomat i anivellament de l'encofrat 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 

 Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000 

 Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de 
l'annex 10 de la norma EHE. 
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Mesurament i abonament  

S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 

2.4.6. Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 

resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 

disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 

mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i 

plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es 

compliran les prescripcions de les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 

manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 

de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten 

els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als 

quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, 

d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el 

contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de 

l’obra. 

Mesurament i abonament  

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la 
seva projecció en planta sobre el terreny. 

2.4.7. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 

Barres corrugades 

Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
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El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de 
complir: 

 No han d’aparèixer principis de fissuració. 

 Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats 
per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma 

 Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

 Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

 Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

 Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó B 400 S B 500 S 

H-25 12 1 

H-30 10 13 

H-35 9 12 

H-40 8 11 

H-45 7 10 

H-50 7 10 
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Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

≥ 10 D 

≥ 15cm 

- Barres traccionades ≥ 1/3xLb 

- Barres comprimides ≥ 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B: 

Tipus d'ancoratge Tracció Compressió 

Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo, ganxo U 0,7(*) 1 

Barra transversal 
soldada 

0,7 0,7 

 

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 

Llargaria de solapament Ls ≥ axLb neta 

Valors d'a: 

 

Distància entre els dos 
empalmaments més 
pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que 
treballen a tracció en relació a la 
secció total d'acer: 

Per a barres que 
treballen a 
compressió: 

 20 25 33 50 >50  

≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

 

Toleràncies d'execució: 

 Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) 

+0,10 L (≤50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36-831. 

Condicions d’execució 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals  ≥ D màxim 

 ≥ 1,25 granulat màxim 

 ≥ 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 

≥ D màxim 

≥ 20 mm 

≥ 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Mesurament i abonament  

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 
lligams i empalmaments. 

2.4.8. Buixardat de superfícies de formigó 

Condicions de les partides executades  

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la 
superfície un acabat rugós. 

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 Replanteig de la superfície a tractar 

 Execució del tractament 

Condicions del procés d’execució  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, 
sense que hi hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

Mesurament i abonament  

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les 
especificacions de la DT. 

2.5. Medi ambient 

Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura 
que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 
L’actualització del PMA es notificarà a la direcció d’obra i se li entregarà la documentació 
pertinent que conformaria el nou PMA. 

Mensualment el contractista entregarà a la direcció d’obra tota la documentació que aquest li 
sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 

2.5.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es 
poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 

Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 
aplicables a la fase d’obra: 

 Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 
constructiu. 

 Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient 
incloses al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 96 

   
 

 Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als 
aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació 
atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, 
etc. 

Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra  

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de 
l’execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general 
que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a 
terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de 
contemplar les següents: 

 El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre 
altres aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment 
Ambiental i tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de 
terres, instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

 Aquest PMA ha de ser supervisat i aprovat per la Direcció d’Obra abans de l’inici de les 
obres. 

 Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 
ambiental de les obres són les següents: 

- Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per 
part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus 
que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de 
residus variaria al llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han 
de disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 
aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), 
el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data 
d’inici de l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de 
disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

- Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del 
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Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) 
que NO requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de 
residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, 
cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

- Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió 
de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva 
gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per 
causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x 
amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl, separades 
per una mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les 
basses. 

Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 
impermeabilitzant. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 

- Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil 
participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl natural i el 
sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una 
única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a 
reparació de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una 
làmina impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament 
(impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de 
construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i 
decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
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 Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat 
assenyalades i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, 
assegurant així que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

- Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 

- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 

- Parc de maquinària 

- Casetes d’obra 

- Vials i accessos a l’obra 

- Abocadors 

- Àrees de préstec 

- Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 

- Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 

Canaletes de Formigó. 

 S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 
necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic 
d’accessos (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra) que s’adjuntarà al 
PMA. 

 Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

 S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 
retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, 
hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 

 Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar 
els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

 En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 
pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 
residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

 Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un 
pla específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra). 

 Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 
hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbustos, segons l’àrea a restaurar 
(talussos, àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 

 Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin 
de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

 D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra 
per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 

- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període febrer – agost. 

- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 

realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 
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Execució de les obres. Medi físic  

Edafologia 

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 
una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 

 Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 
de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular-hi per sobre. 

 Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 
aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 

 Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla 
de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.).S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 
(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com 
ara accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 
d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 
pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 
el parc de maquinària. 

’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 
fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 
lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 
formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 
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En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a 
la xarxa pública prèvia autorització. 

Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en 
cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 
obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 
abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el 
següent: 

 Situació actual de l’abocador 

 Volum d’abocament previst 

 Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 
restauració previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

aport de terra vegetal 

hidrosembra 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 
específic on hi consti el següent: 

 Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

 Volum d’extracció previst 

 Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

- aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la 

xarxa de drenatge) 

- aport de terra vegetal 

- hidrosembra (si s’escau) 

- plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
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Hidrologia 

Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 
mínim, les següents: 

 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal 
efecte dins el parc de maquinària. 

 S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit 
de sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

 Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

 La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

 En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

 En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es 
connectaran a la xarxa pública prèvia autorització. 

 Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 
d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència 
Catalana de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui. 

 La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 

 De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 
combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 

 No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 

Contaminació atmosfèrica 

Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport 
de terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el 
transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 
d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 
dels límits permesos. 

Contaminació acústica 

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 
mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 

 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones 70 60 - - 
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industrials 

Resta de zones 60 50 40 35 

Horari Dia Nit Dia Nit 

 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents. 

Contaminació lluminosa 

En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 
requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, 
establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Execució de les obres. Medi biòtic 

Vegetació 

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 
d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran 
en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural (arbrada o no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no 
han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 
passaport fitosanitari. 

Fauna 

Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà 
un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció 
dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 
acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 
(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 

Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), comprovar 
que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de 
determinades activitats: 

 Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 
període febrer – agost. 
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 La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo fora del període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 
s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al 
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu 
defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista 
ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat 
de recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, entre d’altres. 

Espais protegits 

En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en 
compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 
plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, 
restriccions, etc. 

Execució de les obres. Medi antròpic  

Paisatge 

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 
d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les 
zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 
d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i els 
préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 
i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 
DMAiH. 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Usos i ocupacions 

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas 
alternatiu degudament senyalitzats. 
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Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 
aigua, gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 
agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població 
i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural 
pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a 
la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

Patrimoni cultural 

Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 
patrimoni cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural 
per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com 
a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

 Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 
contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

 En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es 
generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a 
comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, 
fulls de seguiment de residus, etc.). 

 Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 
(paviment) als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que 
es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació 
per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per 
a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 
empresa subcontractada. 
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Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels 
olis a la Direcció d’Obra. 

Execució de les obres. Riscos 

Riscos 

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 
d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. 

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 
vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

2.5.2. Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres 

Punt Net de Residus Perillosos  

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments 
de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per 
part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al 
llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable 
en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de 
perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 
l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
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Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

Punt Net de Residus No Perillosos  

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments 
de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment 
per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que 
es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 
formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 
dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció i 
1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que 
s’hagi fet servir un contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

1- Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar 
l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el 
seu funcionament i 
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2- Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les 
tasques de manteniment i reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 
maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 
impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant 
compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 
de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

2.5.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 

Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 
corregir o compensar danys en el medi ambient. 

 

Mesures de protecció de la vegetació  

Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 
cal conservar. 

 Tanca de fusta per a protecció d’arbre 

Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 
distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Tanca/abalisament amb cinta plàstica 

Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 
constituït per baretes de rea d’alçada d’1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica 
convencional. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Protectors de troncs 

Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per entabillat reomplert amb gomes. 
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Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Protecció radicular 

Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Tractament radicular 

Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 
totes les de diàmetre > o = a 3 cm. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

Mesures per minimitzar el impacte sobre la fauna  

Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 
d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 
compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 

 Espirals anticol·lisió 

Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió als conductors de línies 
elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels 
mateixos ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Caixes niu 

Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 
material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base 
de la caixa seria superior a 130 cm2. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Passarel·la lateral seca 

És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 
plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 
permeabilitat faunística. 

L’acabat del formigó sempre serà rugós. 
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El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 
superior al 7%. 

En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 
facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge o 
amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 
accedir des del sòl natural. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

 Adequació de baixants 

Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 
segons s’indiqui en projecte i plànols. 

Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

Mesures per minimitzar l’impacte acústic  

Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 
prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos 
per la legislació sobre zones sensibles properes. 

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 

 Pantalla acústica formigó 

Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 
en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les 
mateixes i la superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, 
preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar 
qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base. 

 Pantalla acústica vidre 

Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 
plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la 
superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es 
soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible 
espai, impedint el pas del soroll per la base. 

 Mota de terra 

Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 
considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal 
que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en 
volum, amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera 
superior a aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa 
de gruix superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 
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Mesurament i abonament 

No és d’abonament, inclòs en les despeses generals del projecte. 

2.5.4. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

Gestió de residus generats durant l’obra  

S'han considerat els tipus següents: 

 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 Condicions d’execució 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de 
la DT. 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

Gestió de residus procedents de l’excavació  

S'han considerat els tipus següents: 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents 
d'excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents 
d'excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents 
d'excavació. 
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 Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

A l’obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts no especials: 

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons 
el criteri de la DF. 

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició 

controlada dels residus. 
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2.6. Seguretat i salut 

2.6.1. Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 
47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 39/1999, 
de 5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 45, escepte els 
paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 
bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada 
la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l’article 3 i 
afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Modificats els 
articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 

 Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 
d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 d’octubre de 1970. 
Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats 
àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001. 

 Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel que fa als nivells i 
categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de 
les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78). 

 Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la 
fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 

 Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 
1970 (BOE n. 182). 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE 
n. 311, de 28 de desembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 
1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre 
de 20 de febrer de 1997. 

 Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 309/2001, 
de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial Decret 
780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. 
Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis i 
les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 
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 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Modificat l’Annex II per 
Ordre de 25 de març de 1998. 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Modificats els articles 1, 
2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de 
juny. Modificat per Reial Dedret 349/2003, de 21 de març. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (BOE de 12 de juny 
de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d’agost 
de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre de 1997). Modificat 
l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S’afegeix una disposició 
addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. Modificats els articles 13.4 i 
18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al 
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 

 Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el treball. 
Correcció d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d’errates en BOE n. 
149, de 22 de juny de 2001. 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 

 Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE n. 52, d’1 de març de 
2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril. 

 Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. 

 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004. 



DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
 

Projecte de remodelació de l’encreuament dels carrers Aragó 
i Marina amb l’avinguda Diagonal de Barcelona Pàgina 115 

   
 

 Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei 
de prevenció extern. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Correcció d’errates en 
BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 
2006. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 

 Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la 
notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i 
tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC de 30 de 
novembre de 1988). 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, 
de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març de 1969. 

 Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària MSG-
SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 27 
de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, 
sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 

 Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que 
s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General 
d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000). 

 Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d’octubre de 1991). 

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

 Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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2.6.2. Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins 
de l’obra. 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 

2.6.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

Senyals, tanques i balisament 

 Senyals normalitzades de trànsit 

 Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

 Fita de senyalització 

 Cordó de balisament reflectant 

 Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

 Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

 Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

 Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

 Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

 Detector d’instal·lacions soterrades 

 Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

 Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 

Mitjans auxiliars preventius 

 Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
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2.6.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 
pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 
treballador. 

2.6.5. Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 

2.6.6. Riscos i mesures de protecció 

Riscos 

 Despreniments 

 Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

 Bolcada per accidents de vehicles i màquines 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

 Atrapaments i atrapaments per màquines 

 Explosions 

 Talls i cops 

 Soroll 

 Vibracions 

 Projecció de partícules als ulls 

 Pols i gasos 

 Interferències amb línies elèctriques en tensió 

 Caiguda d’objectes i materials 

 Ferides punxants als peus i les mans 

 Esquitxos de formigó als ulls 

 Dermatosi per ciment 

 Erosions i contusions en manipulació 

 Electrocucions 

 Topades i bolcades 

 Per utilització de productes bituminosos 
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 Cremades 

 Radiacions de soldadures 

 Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 
o produeixen electricitat a l’obra  

 Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

 Irrupció d’aigua 

Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 

Proteccions personals  

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 
eficaç. 
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 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 
força de 300 m. 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 indirecta 
màxima de 24 V. 

 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès 
el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 

Instal·lacions provisionals  

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 

2.6.7. Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

2.6.8. Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 

2.6.9. Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 

La seva composició serà la següent: 
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 President: el cap d’obra o persona que designi 

 Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 

 Secretari: un administratiu de l’obra 

 Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
de l’obra 

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició 
del comitè de seguretat i higiene. 

2.6.10. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 

 

 

 

Barcelona, setembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Grases Pallerols 

Autor del projecte 
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PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ELEMENTS DE VIALITATSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194XC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Aragó, tram no modificat 4.687,000 4.687,000

C#*D#*E#*F#2 C/ Consell de Cent, tram no modificat 680,000 680,000

C#*D#*E#*F#3 C/ Sicília, tram no modificat 445,100 445,100

C#*D#*E#*F#4 C/ Lepant, tram no modificat 981,100 981,100

TOTAL AMIDAMENT 6.793,200

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

2 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 2.034,500

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 1.878,400

C#*D#*E#*F#3 C/ Aragó, tram modificat 1.483,900 1.483,900

C#*D#*E#*F#4 C/ Consell de Cent, tram modificat 715,500 715,500

C#*D#*E#*F#5 C/ Sicília, tram modificat 514,500 514,500

C#*D#*E#*F#6 C/ Sardenya 380,000 380,000

C#*D#*E#*F#7 C/ de la Marina 1.318,600 1.318,600

C#*D#*E#*F#8 C/ Lepant, tram modificat 790,500 790,500

C#*D#*E#*F#9 Àrea per a vianants Diagonal 1.516,300 1.516,300

TOTAL AMIDAMENT 10.632,200

m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

3 F219U026

AMIDAMENT DIRECTE 2.543,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4 F2194JC5

AMIDAMENT DIRECTE 8.792,900

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

5 F2194U32

AMIDAMENT DIRECTE 378,300

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

6 F2194AK5

AMIDAMENT DIRECTE 748,100

EUR
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m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2199511

AMIDAMENT DIRECTE 98,400

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
SANEJAMENT I DRENATGESUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i
càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat.

1 F21DUX20

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 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 posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 F21H1653

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F21H1A53

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3 F21H1C53

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Desmuntatge armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió
o contenidor

4 F21HU200

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
EQUIPAMENTS FIXOSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor1 F21QU015

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o
contenidor

2 F21QU025

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor3 F21QU045

AMIDAMENT DIRECTE 89,000

u Desmuntatge de font, base de formigó i instal·lacions d'aigua i desguàs, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa
y materials sobre camió o contenidor

4 F21QU055

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

5 F21QA801

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

6 F21QA701

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7 K2150011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Alçada (m) Amplada (m) Longitud (m) Núm, parades

C#*D#*E#*F#2 Volum aproximat d'una parada
d'autobús

2,500 1,700 4,000 2,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 F21B2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc de formigó semicircular Pl.
Hispanitat

51,000 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 F21B3001

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barrera col·legi Ramon Llull 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 Barrera corba Pl. Hispanitat 45,900 45,900

C#*D#*E#*F#3 Barana escala Pl. Hispanitat 27,300 27,300

TOTAL AMIDAMENT 115,200

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
VORADESAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 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

1 F961A87A

AMIDAMENT DIRECTE 2.089,700

m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 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

2 F962A87A

AMIDAMENT DIRECTE 196,600

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

3 F961AA7A

AMIDAMENT DIRECTE 993,700

m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, 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

4 F962AA7A

AMIDAMENT DIRECTE 693,000

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

5 F965A4C5

AMIDAMENT DIRECTE 481,400

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

6 F966A3C8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
PANOTS I RIGOLESAPARTAT 02

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

1 F978FB41

AMIDAMENT DIRECTE 2.469,400

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

2 F9E13204

AMIDAMENT DIRECTE 3.535,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

3 F9E13104

AMIDAMENT DIRECTE 5.036,100

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
GUALSAPARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F9812GAF

AMIDAMENT DIRECTE 44,900

m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6
de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

2 F981AG4F

AMIDAMENT DIRECTE 182,200

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
ESCOCELLSAPARTAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F99D1200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nº escocells (u) Superfície útil
escocell (m2)

C#*D#*E#*F#2 14,000 1,440 20,160

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 20,160

EUR
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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 de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix

2 F99D1300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nº d'escocells
(u)

Sup, útil (m2)

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,770 10,620

TOTAL AMIDAMENT 10,620

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

3 FR3P2254

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escocells individuals Sup, útil (m2) Profunditat (m) Nº escocells (u)

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal (voreres laterals) 3,600 1,000 20,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 C/ d'Aragó per sobre la Diagonal 2,900 1,000 9,000 26,100

C#*D#*E#*F#4 C/ d'Aragó per sota la Diagonal 1,000 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 C/ del Consell de Cent 1,000 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 C/ de la Marina 1,500 1,000 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#7 C/ de Lepant 1,000 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 Plaça 1,440 1,000 11,000 15,840

C#*D#*E#*F#9 Zona descans àrea de joc 1,130 1,000 8,000 9,040

T10 Escocells correguts Superfície útil
total (m2)

Profunditat de
terra vegetal (m)

C#*D#*E#*F#11 C/ d'Aragó per sobre la Diagonal 149,000 1,000 149,000

C#*D#*E#*F#12 Av. Diagonal (voreres laterals) 104,000 1,000 104,000

C#*D#*E#*F#13 Parterres illes centrals Diagonal 1.475,000 1,000 1.475,000

C#*D#*E#*F#14 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.863,480

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

4 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Vol, total (m3)

C#*D#*E#*F#2 Talussos carril bus 337,000 337,000

TOTAL AMIDAMENT 337,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
PAVIMENTS DRENANTSAPARTAT 05
LLOSETES VANOTONSUBAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Paviment drenant VANOTON de llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada,
acabat amb textura amb relleu circular, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat

1 F9F5E232

AMIDAMENT DIRECTE 2.803,000

m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM2 F931201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 2.871,200 0,150 430,680

TOTAL AMIDAMENT 430,680

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
PAVIMENTS DRENANTSAPARTAT 05
LLOSA TRAMASUBAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 3
cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

1 F9F29211

AMIDAMENT DIRECTE 410,600

m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària
màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

2 F923U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 410,600 0,150 61,590

TOTAL AMIDAMENT 61,590

u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec3 FJS5C100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud zona a
regar (m)

Amplada zona a
regar (m)

Dist, trans, entre
degotadors (m)

Dist, long, entre
degotadors (m)

(C#/F#)*(D#/E#)2 210,700 2,000 0,400 0,300 3.511,667

TOTAL AMIDAMENT 3.511,667

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

4 FFB23455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Amplada zona
de reg (m)

Dist, entre
canonades (m)

C#*(D#/E#)2 210,700 2,000 0,400 1.053,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.053,500

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

5 FR3P2212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix (m)

C#*D#*E#*F#2 205,300 0,120 24,636

TOTAL AMIDAMENT 24,636

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
TEULADA VERDAAPARTAT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Membrana de densitat superficial 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida

1 G763G00L

AMIDAMENT DIRECTE 16.404,000

m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, no resistent a la intempèrie, sense armadura, fixada al suport
amb adhesiu de formulació específica

2 G7Z42121

AMIDAMENT DIRECTE 16.404,000

m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie3 G7731B20

AMIDAMENT DIRECTE 16.404,000

m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb
nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal

4 GD5L43V1

AMIDAMENT DIRECTE 16.404,000

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

5 GD5AU040

AMIDAMENT DIRECTE 2.250,000

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 300 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

6 GD5AU060

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

7 GD7F7375

AMIDAMENT DIRECTE 123,000

EUR
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m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana8 FR3P9181

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Gruix (m) Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 0,500 16.404,000 8.202,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 8.202,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir9 G7B11A70

AMIDAMENT DIRECTE 16.404,000

m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM10 F921101H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Gruix (m) Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 0,600 12.115,000 7.269,000

TOTAL AMIDAMENT 7.269,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

11 FR3P2312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Gruix (m) Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Zona amb arbrat 1,100 1.778,000 1.955,800

C#*D#*E#*F#3 Zona amb vegetació menor 0,500 2.258,000 1.129,000

TOTAL AMIDAMENT 3.084,800

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

12 FR3P2211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Gruix (m) Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 0,400 4.036,000 1.614,400

TOTAL AMIDAMENT 1.614,400

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
ALTRESAPARTAT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 F9A1201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Gruix (m) Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 0,400 1.206,000 482,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 482,400

m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat
continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la
intempèrie

2 F9P9U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nombre de
capes (u)

Superfície

C#*D#*E#*F#2 2,000 335,000 670,000

TOTAL AMIDAMENT 670,000

m Remat perimetral de paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per
llosetes de cautxú reciclat en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix, superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col·locar a la intempèrie, fixatt amb adhesiu

3 F9P9U04R

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
FERMSSUBCAPÍTOL 02
CARRIL BICI DIAGONALAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi
i 3 kg de granulat de corindón

1 F9K3U101

AMIDAMENT DIRECTE 1.268,100

m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

2 F9G284GC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

C#*D#*E#*F#2 1.268,100 0,060 76,086

TOTAL AMIDAMENT 76,086

m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic

3 F9G184F5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

C#*D#*E#*F#2 1.268,100 0,080 101,448

TOTAL AMIDAMENT 101,448

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant4 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte de remodelació de l´encreuament dels carrers Aragó i Marina
amb l´avinguda Diagonal de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.:19/09/15 11Data:

T1 Superfície (m2) Separació entre
juntes (m)

C#/D#+E#+F#2 1.268,100 3,500 362,314

TOTAL AMIDAMENT 362,314

m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM5 F921101F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

C#*D#*E#*F#2 1.268,100 0,300 380,430

TOTAL AMIDAMENT 380,430

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PAVIMENTS I FERMSCAPÍTOL 02
FERMSSUBCAPÍTOL 02
CALÇADA VEHICLESAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

1 F9H3B4Q1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 2.034,500

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 1.878,400

C#*D#*E#*F#3 C/ Aragó, tram modificat 1.483,900 1.483,900

C#*D#*E#*F#4 C/ Aragó, tram no modificat 4.687,000 4.687,000

C#*D#*E#*F#5 C/ Consell de Cent, tram modificat 715,500 715,500

C#*D#*E#*F#6 C/ Consell de Cent, tram no modificat 680,000 680,000

C#*D#*E#*F#7 C/ Sicília, tram modificat 514,500 514,500

C#*D#*E#*F#8 C/Sicília, tram no modificat 445,100 445,100

C#*D#*E#*F#9 C/ Sardenya 380,000 380,000

C#*D#*E#*F#10 C/ de la Marina 1.318,600 1.318,600

C#*D#*E#*F#11 C/ Lepant, tram modificat 790,500 790,500

C#*D#*E#*F#12 C/ Lepant, tram no modificat 981,100 981,100

TOTAL AMIDAMENT 15.909,100

t Paviment de 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 granític, estesa i compactada

2 F9H11751

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

Densitat asfalt
(t/m3)

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 0,070 2,400 341,796

C#*D#*E#*F#3 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 0,070 2,400 315,571

C#*D#*E#*F#4 C/ Aragó, tram modificat 1.483,900 0,070 2,400 249,295

EUR
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C#*D#*E#*F#5 C/ Aragó, tram no modificat 4.687,000 0,070 2,400 787,416

C#*D#*E#*F#6 C/ Consell de Cent, tram modificat 715,500 0,070 2,400 120,204

C#*D#*E#*F#7 C/ Consell de Cent, tram no modificat 680,000 0,070 2,400 114,240

C#*D#*E#*F#8 C/ Sicília, tram modificat 514,500 0,070 2,400 86,436

C#*D#*E#*F#9 C/Sicília, tram no modificat 445,100 0,070 2,400 74,777

C#*D#*E#*F#10 C/ Sardenya 380,000 0,070 2,400 63,840

C#*D#*E#*F#11 C/ de la Marina 1.318,600 0,070 2,400 221,525

C#*D#*E#*F#12 C/ Lepant, tram modificat 790,500 0,070 2,400 132,804

C#*D#*E#*F#13 C/ Lepant, tram no modificat 981,100 0,070 2,400 164,825

TOTAL AMIDAMENT 2.672,729

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

3 F9H11J52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

Densitat asfalt
(kg/m3)

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 0,080 2,400 390,624

C#*D#*E#*F#3 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 0,080 2,400 360,653

C#*D#*E#*F#4 C/ Aragó, tram modificat 1.483,900 0,080 2,400 284,909

C#*D#*E#*F#5 C/ Consell de Cent, tram modificat 715,500 0,080 2,400 137,376

C#*D#*E#*F#6 C/ Sicília, tram modificat 514,500 0,080 2,400 98,784

C#*D#*E#*F#7 C/ Sardenya 380,000 0,080 2,400 72,960

C#*D#*E#*F#8 C/ de la Marina 1.318,600 0,080 2,400 253,171

C#*D#*E#*F#9 C/ Lepant, tram modificat 790,500 0,080 2,400 151,776

TOTAL AMIDAMENT 1.750,253

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

4 F9365H31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 0,220 447,590

C#*D#*E#*F#3 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 0,220 413,248

TOTAL AMIDAMENT 860,838

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM5 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Gruix de la capa
(m)

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 0,200 406,900

C#*D#*E#*F#3 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 0,200 375,680

TOTAL AMIDAMENT 782,580

EUR
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m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m26 F9J13J10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Número
d'aplicacions

C#*D#*E#*F#2 Av. Diagonal calçada muntanya 2.034,500 3,000 6.103,500

C#*D#*E#*F#3 Av. Diagonal calçada mar 1.878,400 3,000 5.635,200

C#*D#*E#*F#4 C/ Aragó, tram modificat 1.483,900 3,000 4.451,700

C#*D#*E#*F#5 C/ Aragó, tram no modificat 4.687,000 2,000 9.374,000

C#*D#*E#*F#6 C/ Consell de Cent, tram modificat 715,500 3,000 2.146,500

C#*D#*E#*F#7 C/ Consell de Cent, tram no modificat 680,000 2,000 1.360,000

C#*D#*E#*F#8 C/ Sicília, tram modificat 514,500 3,000 1.543,500

C#*D#*E#*F#9 C/ Sicília, tram no modificat 445,100 2,000 890,200

C#*D#*E#*F#10 C/ Sardenya 380,000 3,000 1.140,000

C#*D#*E#*F#11 C/ de la Marina 1.318,600 3,000 3.955,800

C#*D#*E#*F#12 C/ Lepant, tram modificat 790,500 3,000 2.371,500

C#*D#*E#*F#13 C/ Lepant, tram no modificat 981,100 2,000 1.962,200

TOTAL AMIDAMENT 40.934,100

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
DRENATGE SUPERFICIALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

1 FD5J6F0E

AMIDAMENT DIRECTE 109,000

M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS C-250 RC20 FORMAT AMB CANALETA I REIXA DE FOSA DÚCTIL, REVESTIDES
AMB PINTURA NEGRA, INCLÓS DISPOSITIU DE FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS ENTRE LA REIXA I EL CANAL.
INCLOU SUMNISTRAMENT, EXCAVACIÓ, SOLERA DE FORMIGÓ I RETACATS LATERALS DE FORMIGO.
ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLOS CONEXIO A LAXARXA I POSADA EN FUNCIONAMENT

2 FD5DCI01

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
AVINGUDA DIAGONALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 FHM11L22

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

EUR
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u Llum LED model iGuzzini BH60 Wow per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb mòduls LED
estancs i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 116.5 W de potència total, flux lluminós 13010 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

2 FHNN5FC9

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Llum LED model iGuzzini BH64 Wow per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb dispositiu d'alimentació i control regulable de 79,5 W de potència total, flux lluminós 8330 lumen, temperatura de
color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

3 FHNN3AC7

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

4 FHM11H22

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Llum LED model iGuzzini BI45 MicroiRoll per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.4 W de potència total, flux lluminós 1399 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport

5 FHNN35C6

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter7 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

8 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CARRER ARAGÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, d'11m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 FHM11N25

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

EUR
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u Llum LED model Philips MileWide Large BPP436 T15 per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat
amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, 64 llums LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 138,0 W de potència total, flux lluminós 14787 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

2 FHNN5FC7

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Llum LED model Philips MileWide Large BPP435 T25 per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat
amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 64 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 75 W de potència total, flux lluminós 9031 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

3 FHNN5FC4

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

4 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter5 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

6 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CARRER LEPANTSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 FHM11N22

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llum LED model Philips Iridium gen3 LED Large BGP383 per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat
amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de
112,6W de potència total, flux lluminós 12107 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

2 FHNN5FC3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

3 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter4 FDKZ3154

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

5 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CAMINS DE VIANANTS PARCSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Balisa lluminosa d'alumini extruit model iGuzzini BN42 Sistema PENCIL, de forma prismàtica amb difusor cilíndric de
plàstic, amb potència de 23.0W, flux lluminós 700 lumen, col·locada amb fixacions mecàniques

1 FHNAT312

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

3 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter4 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
ALTRE ENLLUMENAT PARCSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 FHM11N22

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llumenera simètrica model Arena Vision amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics 2000 W,
preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

2 FHN8HE71

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Lluminària empotrada a terra, de forma semiesfèrica, model Light Up balisage d'iGuzzini amb 3 leds d'1 W, col·locada
amb fixacions mecàniques

3 FHNAT317

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

EUR
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u Llum LED per a exterior model TownGuide Core de Philips de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 43.0W de potència total, flux
lluminós 4050 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció
IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

4 FHNN35A7

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

5 FHM11H22

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 FDK282C9

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

7 FGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter8 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CONDUCTORS I ARMARIETSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1 FG319254

AMIDAMENT DIRECTE 5.615,000

u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge

2 FHGAU010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PLANTACIÓ I REGCAPÍTOL 05
VEGETACIÓ MENORSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb mitjans manuals. inclou la distribució de la planta, l'obertura
del clot de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat, tall de la manta antiherbes si
s'escau, la reparació del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la
recepció de l'obra

1 FR6BUZ20

AMIDAMENT DIRECTE 1.515,000

m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega
inclosa

2 FR733H21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona d'esports 830,000 830,000

C#*D#*E#*F#2 Zona de descans 333,000 333,000

TOTAL AMIDAMENT 1.163,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PLANTACIÓ I REGCAPÍTOL 05
ARBRATSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Esporga i transplantament i plantació d'arbre existent, de 50 a 100 cm de circumferència, amb pa de terra. inclou
l'esporga (recollida de restes i transport a instal3lació autoritzada de gestió de residus), la preparació del pa de terra,
l'arrencada, el transport dins l'obra, l'obertura del forat de plantació de 1,2x1,2x0,7 m, la substitució de la terra per terra
de jardineria tipus a, la plantació, el tractament fungicida radicular, la incorporació d'adob d'alliberament lent, formació de
l'escocell, regs amb mànega, l'adreçament en cas necessari i el manteniment fins a la recepció de l'obra

1 FR6P0116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbrat avinguda Diagonal 77,000 77,000

C#*D#*E#*F#2 Arbrat places Hispanitat i Pablo Neruda 140,000 140,000

C#*D#*E#*F#3 Arbrat carrer Lepant 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Arbrat carrer Marina 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 229,000

u Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçària en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els
regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra

2 FR64U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbrat de nova plantació al parc 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 Arbrat de nova plantació a la Diagonal 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

3 FR42122B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

4 FR42482A

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

5 FR45C62B

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PLANTACIÓ I REGCAPÍTOL 05
REGSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M TUBERIA DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIAMETRE
INTERIOR, AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA
SEPARACIO ENTRE GOTEJADORS DE 50 CM COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA

1 FJS5U235

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT,
JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER
A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

2 FJSZU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA

3 FFB29355

AMIDAMENT DIRECTE 34,370

M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA

4 FFB27355

AMIDAMENT DIRECTE 137,000

M CANALITZACIÓ PER A REG SOTA PAVIMENTS, INCLOS EXCAVACIO, REBLERT AMB SAULO, BANDA DE
SENYALITZACIO, TRES TUBS DE PROTECCIO, REBLERT I COMPACTACIO SEGONS PLEC.

5 FDG5CI04

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

U PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M DE MIDES ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29
X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA

6 FDK2U101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB
ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT

7 FJSZU004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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U DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 10 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA
FEMELLA DE 1/2'', AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA DE CARACTERISTIQUES
MILLORADES, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA
FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA

8 FJS4U210

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable 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

1 FQZ5U112

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

u Marquesina autobús diseny Norman Foster JCDecaux model Levante. Dimensions: 4014x1705x2462
(llargxamplexaltura). Coberta d'acer i vidre i tancament amb plafons de vidre. Inclou enllumenat i paperera.

2 FQ56HG89

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Banc tipus Neobarcino de 180cm de llargada de Fundición Benito o equivalent formada per 6 taulons de 110x35 de fusta
tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfuga, amb suports de fosa i cargols d'acer inoxidable.
Inclòs daus de formigó

3 FQ11U607

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

u Font clàssica BARCINO per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de
formigó existent

4 FQ31C010

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Paperera metàl·lica model Barcelona de FDBenito o equivalent de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm
de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

5 FQ21U023

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

u Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, fixat al suport de la paperera6 FQ2Z1000

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Pilona d'acer inoxidable telescòpica tipus Fundición Dúctil Benito o equivalent, de 140 mm de diàmetre i 1200 mm
d'alçària, amb accionament manual, acabat polit o mate, col·locada amb morter

7 FQ42UA15

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

8 KQ421531

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PARC INFANTILS I EQUIPAMENT ESPORTIUCAPÍTOL 07
PARC INFANTILSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de goma, amb estructura
de polietilè d'alta densitat, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

1 FQAE45E1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge fixats amb formigó

2 FQAE2262

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a
dau de formigó fet in situ

3 FQAB1110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Torre tobogan de fusta tipus Lappset o equivalent, de dimensions 475x340x365 cm, amb torre coberta a dues aigües,
amb 6 punts d'ancoratge soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat i acabat.

4 FQAMUT15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joc de trepa de fusta amb corda reforçada d'acer tipus Lappset o equivalent, de dimensions 158x210x250 cm, amb
ancoratges soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat i acabat.

5 FQAMUJ05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs de fusta tractada, amb 8 daus d'ancoratge de
formigó de 40x40x40 cm

6 FQA25083

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de la serie Klasik Urban de BENITO URBAN, model Klasik Urban 4, format per una torre amb estructrua
quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan
adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó

7 FQAM11T0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
PARC INFANTILS I EQUIPAMENT ESPORTIUCAPÍTOL 07
EQUIPAMENT ESPORTIUSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Taula ping-pong de poliuretà i fibre de vidre de 2740x1525 i 760 mm d'altura. Xasis intern de tub. Acabat imprimació epoxi
ZINC + pols. Anclatge mitjançant 4 perns M12.

1 FQS2U010

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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u Premarcatge i pintat de pista basket segons normes NIDE (15x28 m), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals2 FBATUPP1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Paviment pista de bàsquet. Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines
sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 3 kg/m2

3 F9PA11C6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm
de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a la
estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

4 KQS1U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protectors per una cistella de basquet fixada amb columna al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25
kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la cistella

5 KQS1UB20

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100
mm, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m, col·locada
encastada al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant

6 KQS2UB10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 08
SEMÀFORSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Semàfor de policarbonat amb mòdul rectangular de costat 200 mm amb repetidor acústic per a avis a invidents de
l'autorització de pas, 11/200. Totalment instal·lat

1 FBS2UR06

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb
figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds. Totalment instal·lat

2 FBS2UR09

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica leds. Totalment
instal·lat

3 FBS2UD10

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210mm òptica normal, bifocal amb figura indicant bicicleta, amb
dos focus verd i vermell, 12/200C. Totalment instal·lat

4 FBS2UD06

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica de leds i lent de color
normal de vehicles, 11/200. Totalment instal·lat

5 FBS2UD08

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Columna d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm d'encastament.
Totalment instal·lada

6 FBS1U107

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Columna d'acer galvanitzat de 4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 60cm d'encastament.
Totalment instal·lada

7 FBS1U108

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm reforçat a la base i 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb un braç de 3,50 m, model homologat. Inclou fonament. Totalment instal·lat

8 FBS1U305

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment instal·lat9 FBS1UZ06

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Suport de 400mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment instal·lat.10 FBS1UZ07

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble de 500mm. Totalment instal·lat11 FBS1UZ15

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Equip regulador local, amb estratègia de funcionament local i coordinació amb fils, amb suport per un màxim de 12 grups
semafòrics, incloent capacitat per a 8 plans de regulació amb canvi per hora del rellotge i comunicació sèrie per terminal.
Inclou bancada de formigó. Totalment instal·lat

12 FBSRU010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Emissor de so per a semàfor d'invidents. Totalment instal·lat13 FBSZUE05

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

1 FBA22411

AMIDAMENT DIRECTE 194,000
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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

2 FBA21111

AMIDAMENT DIRECTE 567,400

m Pintat sobre paviment d'una faixa de 30 cm contínua o discontínua 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

3 FBA1A110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia discontínua carril bus 195,300 195,300

C#*D#*E#*F#2 Línia contínua carril bus 2,000 643,400 1.286,800

TOTAL AMIDAMENT 1.482,100

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 20 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

4 FBA13110

AMIDAMENT DIRECTE 396,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

5 FBA1E110

AMIDAMENT DIRECTE 417,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 25cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

6 FBA1J110

AMIDAMENT DIRECTE 340,800

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

7 FBA1G110

AMIDAMENT DIRECTE 856,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

8 GBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 261,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat1 FBBZ1120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nº suports (u) Alçada (m)

C#*D#*E#*F#2 30,000 2,500 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

EUR
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u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament2 FBB12111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 FBB22301

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament4 FBB22501

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament5 FBB22201

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament6 FBB22401

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament7 FBB12251

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 08
ELEMENTS DE PROTECCIÓSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i
80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb
fixacions mecàniques

1 FB15B181

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
TRAMVIACAPÍTOL 09
SUPERESTRUCTURA DE VIASUBCAPÍTOL 01
PLATAFORMA I VIAAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós
demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de
pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M,
carrils Ri55, sorra, llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

1 SVIA0001

AMIDAMENT DIRECTE 30,600
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m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós
demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de
pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M,
carrils Ri55, sorra, aglomerat i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

2 SVIA0003

AMIDAMENT DIRECTE 114,700

m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició
de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons,
una capa de tot-u d'un espesor mín im de de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils
Ri55, terra vegetal, gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

3 SVIA0005

AMIDAMENT DIRECTE 320,900

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
TRAMVIACAPÍTOL 09
SUPERESTRUCTURA DE VIASUBCAPÍTOL 01
ELECTRIFICACIÓAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

1 ELEC0004

AMIDAMENT DIRECTE 466,200

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
TRAMVIACAPÍTOL 09
PARADESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina),
tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de formigó, rigoles, plaques
prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques
(pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments
(papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general d'andanes).

1 P0010001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Màquina expenedora de bitllets2 P0030000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 32,000

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

2 H141211D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503653 H141511E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5 H1424340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

6 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 192,000

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

8 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

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

10 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

11 H145K4B9

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

12 H1463253

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

13 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

14 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable15 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 79516 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Faixa de protecció dorslumbar17 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

18 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

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

19 H1483443

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47120 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 1.563,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs2 H152J105

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

3 H152V017

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre5 H15A2015

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió6 H15B0007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 2040017 H15B2002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m8 H15B3003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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 alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

9 H15B5005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m10 H15B6006

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge11 HB2C1000

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual12 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs13 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs14 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 50,000
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u Senyal manual per a senyalista15 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit19 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

20 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària21 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada22 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs23 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs24 HBC1D081

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs25 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs26 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 150,000
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PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

3 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

4 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

5 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

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

7 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions13 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 456,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10
DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONALSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €678,66mELEC0004 ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i
part proporcional de mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot integrat en una
columna de 12 M o 8M d'alçada amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part
proporcional d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12 M
cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

P- 1

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,53m2F2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 2

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,19m2F2194JC5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 3

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1,12m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 4

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,38m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 5

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,88m2F2194XL5 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

P- 6

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,88mF219U026 Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 7

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19,37mF21B2001 Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 8
(DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €16,11mF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 9
(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €6,00uF21DUX20 Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts
i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat.

P- 10

(SIS EUROS)

 €64,91uF21H1653 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 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 posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 11

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €113,52uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 12

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €134,45uF21H1C53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 13

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €64,80uF21HU200 Desmuntatge armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies
elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor

P- 14

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)



Projecte de remodelació de l´encreuament dels carrers Aragó i Marina
amb l´avinguda Diagonal de Barcelona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 19/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,29uF21QA701 Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 15

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €8,53uF21QA801 Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 16

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,94uF21QU015 Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre
camió o contenidor

P- 17

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,10uF21QU025 Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y
materials sobre camió o contenidor

P- 18

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €14,16uF21QU045 Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y materials
sobre camió o contenidor

P- 19

(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €113,56uF21QU055 Desmuntatge de font, base de formigó i instal·lacions d'aigua i desguàs, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor

P- 20

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,13m3F921101F Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 21
(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €30,46m3F921101H Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PMP- 22
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €28,46m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 23
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,52m3F923U002 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar
de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 24

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,80m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 25
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €92,80m3F9365H31 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 26

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €48,85mF961A87A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 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

P- 27

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €60,40mF961AA7A 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

P- 28

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €62,83mF962A87A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 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

P- 29

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €76,32mF962AA7A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, 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

P- 30

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)



Projecte de remodelació de l´encreuament dels carrers Aragó i Marina
amb l´avinguda Diagonal de Barcelona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 19/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,00mF965A4C5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 31

(VINT-I-DOS EUROS)

 €43,63mF966A3C8 Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 32

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,97mF978FB41 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 33

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €293,99mF9812GAF 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

P- 34

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €113,59mF981AG4F Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,
de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

P- 35

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €112,63m2F99D1200 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

P- 36

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €123,88m2F99D1300 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 de cautxú EPDM de color de 3 cm
de gruix

P- 37

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,54m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 38
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,09m2F9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 39

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €24,24m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 40

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,13m2F9F29211 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

P- 41

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €41,03m2F9F5E232 Paviment drenant VANOTON de llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 8 cm de gruix, de
forma quadrada, acabat amb textura amb relleu circular, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 42

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €108,02m3F9G184F5 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat
remolinat mecànic

P- 43

(CENT VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €135,67m3F9G284GC Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

P- 44

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €57,17tF9H11751 Paviment de 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 granític, estesa i
compactada

P- 45

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €53,92tF9H11J52 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

P- 46

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,57m2F9H3B4Q1 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de
temperatura baixa, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una
capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 47

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,30m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
0,5 kg/m2

P- 48

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €39,27m2F9K3U101 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i
revestiment amb brea epoxi i 3 kg de granulat de corindón

P- 49

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €78,54m2F9P9U020 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per
cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superficie llisa i antilliscant, estructura
drenant, apte per a col·locar a la intempèrie

P- 50

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,19mF9P9U04R Remat perimetral de paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma
UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú reciclat en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, fixatt amb
adhesiu

P- 51

(DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €28,82m2F9PA11C6 Paviment pista de bàsquet. Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a
base de resines sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb
una dotació de 3 kg/m2

P- 52

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,13mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 53
(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.496,25uFB15B181 Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN
10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 54

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1,06mFBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 20 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 55

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1,49mFBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 30 cm contínua o discontínua 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 56

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,45mFBA1E110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 57

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €0,80mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 58

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1,37mFBA1J110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 25cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 59

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,18mFBA21111 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

P- 60

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €2,78mFBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 61

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €448,52uFBATUPP1 Premarcatge i pintat de pista basket segons normes NIDE (15x28 m), amb pintura de poliuretà,
amb mitjans manuals

P- 62

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €55,00uFBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 63

(CINQUANTA-CINC EUROS)

 €47,68uFBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 64

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €66,25uFBB22201 Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 65
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €147,26uFBB22301 Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 66
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €64,07uFBB22401 Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 67
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €126,91uFBB22501 Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 68
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €17,99mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonatP- 69
(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €166,08uFBS1U107 Columna d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm
d'encastament. Totalment instal·lada

P- 70

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €219,45uFBS1U108 Columna d'acer galvanitzat de 4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 60cm
d'encastament. Totalment instal·lada

P- 71

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €855,72uFBS1U305 Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm
reforçat a la base i 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 3,50 m, model homologat.
Inclou fonament. Totalment instal·lat

P- 72

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,47uFBS1UZ06 Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment instal·latP- 73
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €55,47uFBS1UZ07 Suport de 400mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment instal·lat.P- 74
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €83,41uFBS1UZ15 Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble de 500mm. Totalment
instal·lat

P- 75

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €145,70uFBS2UD06 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210mm òptica normal, bifocal amb figura
indicant bicicleta, amb dos focus verd i vermell, 12/200C. Totalment instal·lat

P- 76

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €171,94uFBS2UD08 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
de leds  i lent de color normal de vehicles, 11/200. Totalment instal·lat

P- 77

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €604,86uFBS2UD10 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
leds. Totalment instal·lat

P- 78

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €125,44uFBS2UR06 Semàfor de policarbonat amb mòdul rectangular de costat 200 mm amb repetidor acústic per a
avis a invidents de l'autorització de pas, 11/200. Totalment instal·lat

P- 79

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €291,44uFBS2UR09 Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema
òptic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds.
Totalment instal·lat

P- 80

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6.255,27uFBSRU010 Equip regulador local, amb estratègia de funcionament local i coordinació amb fils, amb suport per
un màxim de 12 grups semafòrics, incloent capacitat per a 8 plans de regulació amb canvi per hora
del rellotge i comunicació sèrie per terminal. Inclou bancada de formigó. Totalment instal·lat

P- 81

(SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €242,71uFBSZUE05 Emissor de so per a semàfor d'invidents. Totalment instal·latP- 82
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €84,00MFD5DCI01 INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS C-250 RC20 FORMAT AMB CANALETA I REIXA DE FOSA
DÚCTIL, REVESTIDES AMB PINTURA NEGRA, INCLÓS DISPOSITIU DE FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS ENTRE LA REIXA I EL CANAL. INCLOU SUMNISTRAMENT,
EXCAVACIÓ, SOLERA DE FORMIGÓ I RETACATS LATERALS DE FORMIGO. ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLOS CONEXIO A LAXARXA I POSADA EN
FUNCIONAMENT

P- 83

(VUITANTA-QUATRE EUROS)

 €98,89uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 84

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,21MFDG5CI04 CANALITZACIÓ PER A REG SOTA PAVIMENTS, INCLOS EXCAVACIO, REBLERT AMB
SAULO, BANDA DE SENYALITZACIO, TRES TUBS DE PROTECCIO, REBLERT I
COMPACTACIO SEGONS PLEC.

P- 85

(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €82,85uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 86

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €115,80UFDK2U101 PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M DE MIDES ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE
MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA

P- 87

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €30,43uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 88

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2,79mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 89

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,67MFFB27355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 90

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,82MFFB29355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 91

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,81mFG319254 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 92

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €37,13uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 93

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2.795,66uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 94

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €305,80uFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 95

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €543,31uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 96

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €617,03uFHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

P- 97

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €676,98uFHM11N25 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, d'11m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 98

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.558,64uFHN8HE71 Llumenera simètrica model Arena Vision amb difusor lenticular de vidre, amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics 2000 W, preu superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 99

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €360,79uFHNAT312 Balisa lluminosa d'alumini extruit model iGuzzini BN42 Sistema PENCIL, de forma prismàtica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb potència de 23.0W, flux lluminós 700 lumen, col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 100

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €345,00uFHNAT317 Lluminària empotrada a terra, de forma semiesfèrica, model Light Up balisage d'iGuzzini amb 3
leds d'1 W, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 101

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

 €897,89uFHNN35A7 Llum LED per a exterior model TownGuide Core de Philips de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 43.0W de potència total, flux lluminós 4050 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

P- 102

(VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €925,89uFHNN35C6 Llum LED model iGuzzini BI45 MicroiRoll per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.4 W de
potència total, flux lluminós 1399 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

P- 103

(NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €974,89uFHNN3AC7 Llum LED model iGuzzini BH64 Wow per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb dispositiu d'alimentació i control regulable de 79,5 W de potència
total, flux lluminós 8330 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 104

(NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.339,59uFHNN5FC3 Llum LED model Philips Iridium gen3 LED Large BGP383 per a vial de distribució asimètrica amb
cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 112,6W de potència total, flux lluminós 12107
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 105

(MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.405,23uFHNN5FC4 Llum LED model Philips MileWide Large BPP435 T25 per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
64 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 75 W de potència total, flux
lluminós 9031 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 106

(MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1.439,69uFHNN5FC7 Llum LED model Philips MileWide Large BPP436 T15 per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, 64 llums LED i
un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 138,0 W de potència total, flux lluminós
14787 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 107

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.459,51uFHNN5FC9 Llum LED model iGuzzini BH60 Wow per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos,
equipat amb mòduls LED estancs i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 116.5 W de
potència total, flux lluminós 13010 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 108

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,38UFJS4U210 DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 10 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I
4,5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2'', AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB
TOBERA DE CARACTERISTIQUES MILLORADES, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSA
L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE
CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA

P- 109

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,31uFJS5C100 Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cecP- 110
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €2,26MFJS5U235 TUBERIA DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM
DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN
CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIO ENTRE GOTEJADORS DE 50 CM COL.LOCADA AL
FONS DE LA RASA

P- 111

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €649,18UFJSZU003 ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE
MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE
SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

P- 112

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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 €138,45UFJSZU004 CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE
100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA
UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2
VFV100 ENTUBAT

P- 113

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €358,25uFQ11U607 Banc tipus Neobarcino de 180cm de llargada de Fundición Benito o equivalent formada per 6
taulons de 110x35 de fusta tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i
hidròfuga, amb suports de fosa i cargols d'acer inoxidable.  Inclòs daus de formigó

P- 114

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €165,82uFQ21U023 Paperera metàl·lica model Barcelona de FDBenito o equivalent de 70 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb
ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

P- 115

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,39uFQ2Z1000 Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, fixat al suport de la papereraP- 116
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €556,74uFQ31C010 Font clàssica BARCINO per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó existent

P- 117

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.331,26uFQ42UA15 Pilona d'acer inoxidable telescòpica tipus Fundición Dúctil Benito o equivalent, de 140 mm de
diàmetre i 1200 mm d'alçària, amb accionament manual, acabat polit o mate, col·locada amb
morter

P- 118

(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €8.358,58uFQ56HG89 Marquesina autobús diseny Norman Foster JCDecaux model Levante. Dimensions:
4014x1705x2462 (llargxamplexaltura). Coberta d'acer i vidre i tancament amb plafons de vidre.
Inclou enllumenat i paperera.

P- 119

(VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3.927,70uFQA25083 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs de fusta tractada, amb
8 daus d'ancoratge de formigó de 40x40x40 cm

P- 120

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €795,64uFQAB1110 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

P- 121

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.672,85uFQAE2262 Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

P- 122

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.574,63uFQAE45E1 Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de
goma, amb estructura de polietilè d'alta densitat, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4
punts d'ancoratge clavats a terra

P- 123

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4.142,40uFQAM11T0 Conjunt de la serie Klasik Urban de BENITO URBAN, model Klasik Urban 4, format per una torre
amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a
1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable, muntada sobre daus de formigó

P- 124

(QUATRE MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2.570,78uFQAMUJ05 Joc de trepa de fusta amb corda reforçada d'acer tipus Lappset o equivalent, de dimensions
158x210x250 cm, amb ancoratges soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat i acabat.

P- 125

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €4.372,05uFQAMUT15 Torre tobogan de fusta tipus Lappset o equivalent, de dimensions 475x340x365 cm, amb torre
coberta a dues aigües, amb 6 punts d'ancoratge soterrats, incloent dau de formigó. Totalment
muntat i acabat.

P- 126

(QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €309,82uFQS2U010 Taula ping-pong de poliuretà i fibre de vidre de 2740x1525 i 760 mm d'altura. Xasis intern de tub.
Acabat imprimació epoxi ZINC + pols. Anclatge mitjançant 4 perns M12.

P- 127

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €184,76uFQZ5U112 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable 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

P- 128

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €46,73m3FR3P2211 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 129

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €49,88m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 130

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €104,80m3FR3P2254 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 131

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €39,19m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 132

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €36,92m3FR3P9181 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 133

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €166,93uFR42122B Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 134

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €184,93uFR42482A Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

P- 135

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €97,07uFR45C62B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 136

(NORANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €49,48uFR64U050 Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçària en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics,
formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra

P- 137

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,85uFR6BUZ20 Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb mitjans manuals. inclou la distribució
de la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regs manuals,
el reperfilat, tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del reg de goteig en cas d'averia i el
manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra

P- 138

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €251,43uFR6P0116 Esporga i transplantament i plantació d'arbre existent, de 50 a 100 cm de circumferència, amb pa
de terra. inclou l'esporga (recollida de restes i transport a instal3lació autoritzada de gestió de
residus), la preparació del pa de terra, l'arrencada, el transport dins l'obra, l'obertura del forat de
plantació de 1,2x1,2x0,7 m, la substitució de la terra per terra de jardineria tipus a, la plantació, el
tractament fungicida radicular, la incorporació d'adob d'alliberament lent, formació de l'escocell,
regs amb mànega, l'adreçament en cas necessari i el manteniment fins a la recepció de l'obra

P- 139

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €7,41m2FR733H21 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard
C4, amb la primera sega inclosa

P- 140

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €21,63m2G763G00L Membrana de densitat superficial 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida

P- 141

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €15,10m2G7731B20 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no
resistent a la intempèrie

P- 142

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2,00m2G7B11A70 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherirP- 143
(DOS EUROS)

 €25,78m2G7Z42121 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, no resistent a la intempèrie, sense
armadura, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

P- 144

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,33m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 145

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,28mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular
fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 146

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €19,08mGD5AU060 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 300 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular
fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 147

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €13,19m2GD5L43V1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en
les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 900 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

P- 148

(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €12,30mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 149

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 150

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €22,21uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 151

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €14,67uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 152
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,74uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 153

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,54uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 154

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,98uH142BA00 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- 155

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 156
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €14,90uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 157

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1,66uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 158
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,79uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 159

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €55,45uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 160

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €59,30uH1463253 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- 161

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €21,87uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 162

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,36uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 163

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,57uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 164
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €45,75uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

P- 165

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,12uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 166
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €9,00uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 167

(NOU EUROS)

 €7,39uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 168

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 169

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,46mH1522111 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- 170

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €5,57mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 171
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,87m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 172

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €24,33uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 173

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €52,54uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 174
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €93,14uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 175
(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €65,99uH15B2002 Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001P- 176
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €225,75uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 177
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €563,21uH15B5005 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 alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

P- 178

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €18,33uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 mP- 179
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,77hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 180
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,47hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 181
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,30uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 182
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €50,03mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 183

(CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €21,03m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 184

(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €49,22uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 185

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €91,43uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 186

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,39uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 187
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €34,34uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 188

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €33,34uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 189

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,29uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 190

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 191
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €41,91uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 192

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,02uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 193
(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €6,94uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 194
(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 195
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,52mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 196
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €22,79uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 197
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,16mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòsP- 198
(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €237,10mesHQU1531A 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- 199

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €165,37mesHQU1A50A 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- 200

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €154,82mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 201

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €55,90uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 202

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €21,41uHQU25701 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- 203

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €18,31uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 204
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €113,41uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 205
(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €85,01uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 206
(VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €52,86uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 207

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €109,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 208

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €32,67uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 209
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €189,76uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 210
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,47hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 211
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,83m3K2150011 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 212

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,82mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 213
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €211,32uKQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

P- 214

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €806,45uKQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i
ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a la estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada
en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

P- 215

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €145,82uKQS1UB20 Protectors per una cistella de basquet fixada amb columna al terra, amb nucli d'escuma de
poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a
la cistella

P- 216

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €898,16uKQS2UB10 Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema desmuntable, amb estructura de
tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de
niló, amb una volada de 1,65 m, col·locada encastada al paviment amb morter de resines epoxi,
amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

P- 217

(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €245.367,10uP0010001 Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres, fonaments, estructura,
coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons, canalitzacions,
llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments
(papereres, moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i
senyalització general d'andanes).

P- 218

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU
CÈNTIMS)



Projecte de remodelació de l´encreuament dels carrers Aragó i Marina
amb l´avinguda Diagonal de Barcelona

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 19/09/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.847,64uP0030000 Màquina expenedora de bitlletsP- 219
(VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.758,50mSVIA0001 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de llambordes,
cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base,
12 tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de
de 10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

P- 220

(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3.402,71mSVIA0003 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat d'aglomerat, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de
10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, aglomerat i
part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

P- 221

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3.315,00mSVIA0005 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb acabat de gespa, cordó
bituminós, inclós demolició de paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mín im de de
10 cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment acabat.

P- 222

(TRES MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS)

Barcelona, juny de 2015

L´autor del Projecte
Albert Grases Pallerols
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mELEC0004 ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o igual a 50 M.
inclòs fil de ocntacte i part proporcional de mènsules i elements necessaris
per la seva subjecció. Tot integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada
amb una separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional d'anclatge
i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1 columna de 12 M cada
35 M amb il·luminació i la resta de 8M.

P- 1  €678,66

Sense descomposició 678,66 €

m2F2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 2  €6,53

Altres conceptes 6,53 €

m2F2194JC5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 3  €4,19

Altres conceptes 4,19 €

m2F2194U32 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 4  €1,12

Altres conceptes 1,12 €

m2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 5  €3,38

Altres conceptes 3,38 €

m2F2194XL5 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

P- 6  €3,88

Altres conceptes 3,88 €

mF219U026 Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 7  €4,88

Altres conceptes 4,88 €

mF21B2001 Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 8  €19,37

Altres conceptes 19,37 €

mF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 9  €16,11

Altres conceptes 16,11 €

uF21DUX20 Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou
reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o
contenidor, tot acabat.

P- 10  €6,00

Altres conceptes 6,00 €

uF21H1653 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 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
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 11  €64,91

Altres conceptes 64,91 €
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uF21H1A53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 12  €113,52

Altres conceptes 113,52 €

uF21H1C53 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 13  €134,45

Altres conceptes 134,45 €

uF21HU200 Desmuntatge armari comandament, accessoris, elements de subjecció i
desconnexió de línies elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i
runa sobre camió o contenidor

P- 14  €64,80

Altres conceptes 64,80 €

uF21QA701 Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 15  €20,29

Altres conceptes 20,29 €

uF21QA801 Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 16  €8,53

Altres conceptes 8,53 €

uF21QU015 Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 17  €20,94

Altres conceptes 20,94 €

uF21QU025 Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics,
càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor

P- 18  €21,10

Altres conceptes 21,10 €

uF21QU045 Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
de runa y materials sobre camió o contenidor

P- 19  €14,16

Altres conceptes 14,16 €

uF21QU055 Desmuntatge de font, base de formigó i instal·lacions d'aigua i desguàs, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o
contenidor

P- 20  €113,56

Altres conceptes 113,56 €

m3F921101F Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 21  €30,13

B0111000 Aigua  €0,06250
B0371000 Tot-u natural  €23,73600

Altres conceptes 6,33 €

m3F921101H Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PMP- 22  €30,46

B0111000 Aigua  €0,06250
B0371000 Tot-u natural  €23,73600

Altres conceptes 6,66 €
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m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 23  €28,46

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €21,73500

Altres conceptes 6,66 €

m3F923U002 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

P- 24  €36,52

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm  €28,59417
B0331600 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm  €3,22388

Altres conceptes 4,70 €

m3F931201F Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 25  €27,80

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €21,73500

Altres conceptes 6,00 €

m3F9365H31 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

P- 26  €92,80

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €60,24900

Altres conceptes 32,55 €

mF961A87A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25
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

P- 27  €48,85

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,93439

B9611870 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm  €26,26050
Altres conceptes 16,66 €

mF961AA7A 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

P- 28  €60,40

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €11,86878

B9611A70 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm  €29,93550
Altres conceptes 18,60 €

mF962A87A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25
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

P- 29  €62,83

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,93439

B9621870 Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm  €39,03900
Altres conceptes 17,86 €

mF962AA7A Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, 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

P- 30  €76,32

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €11,86878

B9621A70 Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm  €44,50950
Altres conceptes 19,94 €
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mF965A4C5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 31  €22,00

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,42220

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06401

B965A4C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,41800

Altres conceptes 14,10 €

mF966A3C8 Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 32  €43,63

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,42220

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06401

B966A3C0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €25,31550

Altres conceptes 15,83 €

mF978FB41 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat

P- 33  €5,97

B064C26C Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €4,88994

Altres conceptes 1,08 €

mF9812GAF 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

P- 34  €293,99

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €12,11100

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,99860

B981AGAF 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

 €210,38520

Altres conceptes 69,50 €

mF981AG4F Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb
morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

P- 35  €113,59

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,66620

B9811G4F Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada

 €99,02160

Altres conceptes 13,90 €

m2F99D1200 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

P- 36  €112,63
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B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €1,20300
B7B17A90 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2  €0,81000
B99D1200 Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert

d'escocell
 €37,50000

BRI31052 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

Altres conceptes 65,12 €

m2F99D1300 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 de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix

P- 37  €123,88

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €1,20300
B7B17A90 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2  €0,81000
B99D1300 Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a

reblert d'escocell
 €48,75000

BRI31052 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

Altres conceptes 65,12 €

m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 38  €25,54

B0111000 Aigua  €0,06250
B0321000 Sauló sense garbellar  €18,81400

Altres conceptes 6,66 €

m2F9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 39  €25,09

B0111000 Aigua  €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32023

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior  €7,03800
Altres conceptes 17,72 €

m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 40  €24,24

B0111000 Aigua  €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,18120
Altres conceptes 17,73 €

m2F9F29211 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de
gruix 10 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 41  €25,13

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,86342
B9F29200 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de

gruix, preu alt
 €15,45300

Altres conceptes 8,81 €

m2F9F5E232 Paviment drenant VANOTON de llosa de formigó per a paviments de 20x20
cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura amb relleu
circular, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 42  €41,03

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,86342
B9FA2232 Llosa de formigó per a paviments de 20x20 cm i 3,5 cm de gruix, de forma

quadrada, acabat amb textura amb relleu circular, preu superior
 €28,19280

Altres conceptes 11,97 €
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m3F9G184F5 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic

P- 43  €108,02

B065ED6B Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb+E

 €85,30200

Altres conceptes 22,72 €

m3F9G284GC Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars color

P- 44  €135,67

B065ED6B Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb+E

 €85,30200

B9GZ1200 Pols de quars color  €30,15300
Altres conceptes 20,22 €

tF9H11751 Paviment de 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 granític, estesa i compactada

P- 45  €57,17

B9H11751 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 granític

 €52,96000

Altres conceptes 4,21 €

tF9H11J52 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

P- 46  €53,92

B9H11J52 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

Altres conceptes 4,21 €

m2F9H3B4Q1 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit
BBTM de temperatura baixa, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum
modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 47  €4,57

B9H3B4Q1 Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de
temperatura baixa, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i
granulat granític

 €4,32354

Altres conceptes 0,25 €

m2F9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

P- 48  €0,30

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,20500

Altres conceptes 0,10 €

m2F9K3U101 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó,
amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 3 kg de granulat de corindón

P- 49  €39,27

B0172000 Dissolvent universal  €0,67000
B03JU101 Granulat de corindó  €2,10000
B8ZAP000 Brea epoxi  €23,48000

Altres conceptes 13,02 €

m2F9P9U020 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma
UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat
'in situ', superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a
la intempèrie

P- 50  €78,54
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B9PAU020 Paviment continu de cautxú reciclat de 40 mm de gruix, absorvent
d'impactes, segons UNE-EN 1177, inclòs repercussió de peces i elements
de fixació necessaris per al seu muntatge

 €65,52000

Altres conceptes 13,02 €

mF9P9U04R Remat perimetral de paviment protector de caigudes en zones de jocs
infantils segons norma UNE-EN 1177, format per llosetes de cautxú reciclat
en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix, superficie llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, fixatt amb adhesiu

P- 51  €19,19

B0905000 Adhesiu de poliuretà  €0,25850
B9P9U04R Remat perimetral de paviment protector de caigudes format per llosetes de

cautxú reciclat en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix, superficie llisa i
antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, segons
norma UNE-EN 1177

 €13,57200

Altres conceptes 5,36 €

m2F9PA11C6 Paviment pista de bàsquet. Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a
paviment multicapa a base de resines sintètiques amb partícules de cautxú i
pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 3 kg/m2

P- 52  €28,82

B89ZR000 Pintura acrílica  €2,85600
B9PAA1C0 Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i

partícules de cautxú
 €12,83625

Altres conceptes 13,13 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 53  €3,13

Altres conceptes 3,13 €

uFB15B181 Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà
de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 54  €1.496,25

BB15B180 Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb
passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de
platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques

 €1.459,55000

Altres conceptes 36,70 €

mFBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 20 cm 2/5,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 55  €1,06

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,10786
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,02641

Altres conceptes 0,93 €

mFBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa de 30 cm contínua o discontínua 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 56  €1,49

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,61231
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,14434

Altres conceptes 0,73 €

mFBA1E110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 57  €1,45

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,81100
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,18600

Altres conceptes 0,45 €

mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 58  €0,80

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486
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Altres conceptes 0,30 €

mFBA1J110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 25cm 1/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 59  €1,37

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,61231
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,14434

Altres conceptes 0,61 €

mFBA21111 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

P- 60  €2,18

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,01781
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,23510

Altres conceptes 0,93 €

mFBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 61  €2,78

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,62119
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,37200

Altres conceptes 0,79 €

uFBATUPP1 Premarcatge i pintat de pista basket segons normes NIDE (15x28 m), amb
pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

P- 62  €448,52

B0172000 Dissolvent universal  €8,37500
B89ZC100 Esmalt de poliuretà d'un component  €63,70000

Altres conceptes 376,45 €

uFBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 63  €55,00

BBM11101 Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora  €40,85000
Altres conceptes 14,15 €

uFBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 64  €47,68

BBM12601 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora  €33,53000
Altres conceptes 14,15 €

uFBB22201 Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 65  €66,25

BBM1AHA1 Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora  €51,39000
Altres conceptes 14,86 €

uFBB22301 Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 66  €147,26

BBM1APD1 Placa informativa de 90x90 cm amb pintura no reflectora  €132,40000
Altres conceptes 14,86 €

uFBB22401 Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 67  €64,07

BBM1ADA1 Placa informativa de 40x60 cm amb pintura no reflectora  €49,21000
Altres conceptes 14,86 €

uFBB22501 Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 68  €126,91

BBM1AHD1 Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora  €112,05000
Altres conceptes 14,86 €
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mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 69  €17,99

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €12,69000
Altres conceptes 5,30 €

uFBS1U107 Columna d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb
un gruix normal i 35cm d'encastament. Totalment instal·lada

P- 70  €166,08

BBS1J012 Columna d'acer galvanitzat de 2,4m d’alçària útil i 100mm de diàmetre amb
un gruix normal i 35cm d'encastament. 

 €134,64000

Altres conceptes 31,44 €

uFBS1U108 Columna d'acer galvanitzat de 4m d'alçària útil i 100mm de diàmetre amb un
gruix normal i 60cm d'encastament. Totalment instal·lada

P- 71  €219,45

BBS1J013 Columna d'acer galvanitzat de 4m d’alçària útil i 100mm de diàmetre amb un
gruix normal i 60cm d'encastament. 

 €184,51000

Altres conceptes 34,94 €

uFBS1U305 Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de diàmetre inicial,
amb un gruix de 3 mm reforçat a la base i 4 mm fins a sobre de la porta, i
amb un braç de 3,50 m, model homologat. Inclou fonament. Totalment
instal·lat

P- 72  €855,72

B064300C 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

 €40,16600

BBS1K005 Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de diàmetre inicial,
amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta, i amb un braç de 3,50 m, model homologat

 €651,37000

Altres conceptes 164,18 €

uFBS1UZ06 Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment
instal·lat

P- 73  €45,47

BBS1Z020 Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment
instal·lat.

 €28,00000

Altres conceptes 17,47 €

uFBS1UZ07 Suport de 400mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment
instal·lat.

P- 74  €55,47

BBS1Z030 Suport de 400mm de sortint per a sustentació d'un semàfor.  €38,00000
Altres conceptes 17,47 €

uFBS1UZ15 Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble
de 500mm. Totalment instal·lat

P- 75  €83,41

BBS1Z040 Suport de per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç
doble de 500mm. 

 €60,00000

Altres conceptes 23,41 €

uFBS2UD06 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210mm òptica
normal, bifocal amb figura indicant bicicleta, amb dos focus verd i vermell,
12/200C. Totalment instal·lat

P- 76  €145,70

BBS2U080 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210mm, bifocal amb
figura indicant bicicleta, amb dos focus verd i vermell, 12/200C. 

 €115,00000

Altres conceptes 30,70 €

uFBS2UD08 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica de leds i lent de color normal de vehicles, 11/200.
Totalment instal·lat

P- 77  €171,94

BBS2U035 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica de leds

 €140,50000

Altres conceptes 31,44 €
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uFBS2UD10 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i tres focus, òptica leds. Totalment instal·lat

P- 78  €604,86

BBS2U0A5 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i tres focus, òptica leds. 

 €565,25000

Altres conceptes 39,61 €

uFBS2UR06 Semàfor de policarbonat amb mòdul rectangular de costat 200 mm amb
repetidor acústic per a avis a invidents de l'autorització de pas, 11/200.
Totalment instal·lat

P- 79  €125,44

BBS2U050 Semàfor de policarbonat amb mòdul rectangular de costat 200 mm amb
repetidor acústic allotjat per a avis a invidents de l’autorització de pas
(11/200 a)

 €94,00000

Altres conceptes 31,44 €

uFBS2UR09 Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i
dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds. Totalment instal·lat

P- 80  €291,44

BBS2U0C5 Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i
dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figurí vermell indicant alt i
figurí verd indicant pas,  12/200, ppc òptica de leds

 €260,00000

Altres conceptes 31,44 €

uFBSRU010 Equip regulador local, amb estratègia de funcionament local i coordinació
amb fils, amb suport per un màxim de 12 grups semafòrics, incloent capacitat
per a 8 plans de regulació amb canvi per hora del rellotge i comunicació sèrie
per terminal. Inclou bancada de formigó. Totalment instal·lat

P- 81  €6.255,27

B064300C 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

 €8,60700

BBSRU010 Equip regulador local, amb estratègia funcionament local i coordinat amb fils,
amb suport per un màxim de 12 grups semafòrics, incloent capacitat per a 8
plans de regulació amb canvi per hora del rellotge i comunicació sèrie per
terminal

 €5.513,00000

Altres conceptes 733,66 €

uFBSZUE05 Emissor de so per a semàfor d'invidents. Totalment instal·latP- 82  €242,71

BBSZRZ30 Emissor de so per a semàfor d'invidents.  €210,00000
Altres conceptes 32,71 €

MFD5DCI01 INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS C-250 RC20 FORMAT AMB CANALETA I
REIXA DE FOSA DÚCTIL, REVESTIDES AMB PINTURA NEGRA, INCLÓS
DISPOSITIU DE FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS ENTRE LA REIXA I EL
CANAL. INCLOU SUMNISTRAMENT, EXCAVACIÓ, SOLERA DE
FORMIGÓ I RETACATS LATERALS DE FORMIGO. ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLOS CONEXIO A LAXARXA I
POSADA EN FUNCIONAMENT

P- 83  €84,00

B0514301 CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS  €0,48965
B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €3,60800

BD5DCI01 INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS C-250 RC20 FORMAT AMB CANALETA I
REIXA DE FOSA DÚCTIL, REVESTIDES AMB PINTURA NEGRA, INCLÓS
DISPOSITIU DE FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS ENTRE LA REIXA I EL
CANAL. 

 €49,00000

Altres conceptes 30,90 €

uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 84  €98,89

B064300C 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

 €26,63580

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,31917
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B0DZA000 Desencofrant  €1,47280
Altres conceptes 69,46 €

MFDG5CI04 CANALITZACIÓ PER A REG SOTA PAVIMENTS, INCLOS EXCAVACIO,
REBLERT AMB SAULO, BANDA DE SENYALITZACIO, TRES TUBS DE
PROTECCIO, REBLERT I COMPACTACIO SEGONS PLEC.

P- 85  €19,21

B0314400 SORRA DE SÍLICE, DE 0 A 5 MM  €0,00360
B3710001 EXCAVACIO EN RASES I POUS SENSE CLASSIFICAR  €1,34600
BG221L02 CANALITZACIO PER A REG SOTA CALÇADA  €17,65000

Altres conceptes 0,21 €

uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 86  €82,85

B0111000 Aigua  €0,00125
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,33056

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €10,07906

Altres conceptes 72,44 €

UFDK2U101 PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M DE MIDES ÙTILS AMB
PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA

P- 87  €115,80

Sense descomposició 115,80 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 88  €30,43

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,13990

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €15,10000

Altres conceptes 15,19 €

mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 89  €2,79

BFB23400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,17340

BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,32100

BFYB2305 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

Altres conceptes 2,28 €

MFFB27355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 90  €5,67

BFB27300 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12201-2

 €0,62220

BFWB2705 ACCESSORIS PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR PER A CO

 €1,33800

BFYB2705 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE

 €0,08000

Altres conceptes 3,63 €
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MFFB29355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 91  €8,82

BFB29300 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12201-2

 €1,53000

BFWB2905 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

 €2,48100

BFYB2905 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

 €0,27000

Altres conceptes 4,54 €

mFG319254 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 92  €3,81

BG319250 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €1,98900

Altres conceptes 1,82 €

uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 93  €37,13

BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

 €21,01000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,04000
Altres conceptes 12,08 €

uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

P- 94  €2.795,66

BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic

 €2.484,27000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €94,16000

Altres conceptes 217,23 €

uFHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 95  €305,80

B064500C 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

 €13,53506

BHM11H22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €179,73000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 72,68 €

uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 96  €543,31

B064500C 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

 €19,07213

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €311,74000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
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Altres conceptes 172,65 €

uFHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 97  €617,03

B064500C 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

 €35,68334

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €468,81000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 72,69 €

uFHM11N25 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, d'11m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 98  €676,98

B064500C 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

 €35,68334

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €468,81000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 132,64 €

uFHN8HE71 Llumenera simètrica model Arena Vision amb difusor lenticular de vidre, amb
làmpada d'halogenurs metàl·lics 2000 W, preu superior, amb bastidor
metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada al suport

P- 99  €1.558,64

BHN8HE70 Llumenera simètrica amb difusor lenticular de vidre amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics de 150 W, preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip

 €423,62000

Altres conceptes 1.135,02 €

uFHNAT312 Balisa lluminosa d'alumini extruit model iGuzzini BN42 Sistema PENCIL, de
forma prismàtica amb difusor cilíndric de plàstic, amb potència de 23.0W, flux
lluminós 700 lumen, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 100  €360,79

BHNAT310 Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic,
amb 3 leds d'1 W

 €344,90000

Altres conceptes 15,89 €

uFHNAT317 Lluminària empotrada a terra, de forma semiesfèrica, model Light Up
balisage d'iGuzzini amb 3 leds d'1 W, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 101  €345,00

BHNAT310 Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic,
amb 3 leds d'1 W

 €344,90000

Altres conceptes 0,10 €

uFHNN35A7 Llum LED per a exterior model TownGuide Core de Philips de distribució
simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 43.0W de potència
total, flux lluminós 4050 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 102  €897,89

BHNN35A4 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar lateralment al
suport

 €882,00000

Altres conceptes 15,89 €
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uFHNN35C6 Llum LED model iGuzzini BI45 MicroiRoll per a exterior de distribució
simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb dispositiu
d'alimentació i control regulable de 28.4 W de potència total, flux lluminós
1399 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 103  €925,89

BHNN35C6 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport

 €910,00000

Altres conceptes 15,89 €

uFHNN3AC7 Llum LED model iGuzzini BH64 Wow per a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb dispositiu d'alimentació i
control regulable de 79,5 W de potència total, flux lluminós 8330 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport

P- 104  €974,89

BHNN3AC4 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós de 6410
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

 €959,00000

Altres conceptes 15,89 €

uFHNN5FC3 Llum LED model Philips Iridium gen3 LED Large BGP383 per a vial de
distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 112,6W de potència total, flux lluminós 12107 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 105  €1.339,59

BHNN5FC6 Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total
de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

 €1.323,70000

Altres conceptes 15,89 €

uFHNN5FC4 Llum LED model Philips MileWide Large BPP435 T25 per a vial de
distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 64 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 75 W de potència total, flux lluminós
9031 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 106  €1.405,23

BHNN5FC4 Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total
de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
lateralment al suport

 €1.400,70000

Altres conceptes 4,53 €

uFHNN5FC7 Llum LED model Philips MileWide Large BPP436 T15 per a vial de distribució
asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau
de protecció IP-66 i IK08, 64 llums LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 138,0 W de potència total, flux lluminós 14787 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 107  €1.439,69
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BHNN5FC6 Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total
de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

 €1.323,70000

Altres conceptes 115,99 €

uFHNN5FC9 Llum LED model iGuzzini BH60 Wow per a vial de distribució asimètrica amb
cos alumini fos, equipat amb mòduls LED estancs i un dispositiu
d'alimentació i control regulable de 116.5 W de potència total, flux lluminós
13010 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport

P- 108  €1.459,51

BHNN5FC6 Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat
amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total
de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 129 W
de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

 €1.323,70000

Altres conceptes 135,81 €

UFJS4U210 DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 10 CM, D'UN
ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2'', AMB
VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA DE
CARACTERISTIQUES MILLORADES, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA
FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A
LA RASANT PREVISTA

P- 109  €13,38

BJS4U210 DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM, D'UN
ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA FEMELLA D'1/2'', AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA DE CARACTERÍSTIQUES
MILLORADES

 €7,40000

Altres conceptes 5,98 €

uFJS5C100 Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cecP- 110  €1,31

BJS5C100 Degoter autocompensant i antidrenant  €0,40000
Altres conceptes 0,91 €

MFJS5U235 TUBERIA DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I 14,6 MM DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB
UNA SEPARACIO ENTRE GOTEJADORS DE 50 CM COL.LOCADA AL
FONS DE LA RASA

P- 111  €2,26

BJS5U235 TUBERIA DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE
EXTERIOR I 14,6 MM DE DIAMETRE INTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB
UNA SEPARACIO ENTRE GOTEJADORS DE 50 CM

 €0,69360

Altres conceptes 1,57 €

UFJSZU003 ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM.
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I
TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB
TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

P- 112  €649,18

Sense descomposició 649,18 €

UFJSZU004 CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A
UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A
INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2
VFV100 ENTUBAT

P- 113  €138,45

Sense descomposició 138,45 €
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uFQ11U607 Banc tipus Neobarcino de 180cm de llargada de Fundición Benito o
equivalent formada per 6 taulons de 110x35 de fusta tropical tractada amb
Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfuga, amb suports de fosa i
cargols d'acer inoxidable.  Inclòs daus de formigó

P- 114  €358,25

BQ11U607 Banc tipus Neobarcino FDBenito o equivalent, de 180 cm de llargària,
formada per 6 taulons de 110x35 de fusta tropical tractada amb Lignus,
protector fungicida, insecticida i hidròfuga, amb suports de fosa i cargols
d'acer inoxidable. 

 €325,00000

Altres conceptes 33,25 €

uFQ21U023 Paperera metàl·lica model Barcelona de FDBenito o equivalent de 70 l de
capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un
eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals de
tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra
amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

P- 115  €165,82

BQ21U023 Paperera metàl·lica model Barcelona de FDBenito o equivalent de 70 l de
capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports laterals
de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació,
posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

 €146,59000

Altres conceptes 19,23 €

uFQ2Z1000 Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, fixat al suport de
la paperera

P- 116  €57,39

BQ2Z1000 Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, adaptable a
qualsevol model de paperera

 €53,84000

Altres conceptes 3,55 €

uFQ31C010 Font clàssica BARCINO per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de
pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base
de formigó existent

P- 117  €556,74

BQ31C010 Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra
artificial prefabricada

 €419,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,80000

Altres conceptes 111,94 €

uFQ42UA15 Pilona d'acer inoxidable telescòpica tipus Fundición Dúctil Benito o
equivalent, de 140 mm de diàmetre i 1200 mm d'alçària, amb accionament
manual, acabat polit o mate, col·locada amb morter

P- 118  €1.331,26

BQ42UA15 Pilona d'acer inoxidable telescòpica tipus FDBenito o equivalent, de 140 mm
de diàmetre i 1200 mm d'alçària, amb accionament manual, acabat polit o
mate, col·locada amb morter

 €1.300,00000

Altres conceptes 31,26 €

uFQ56HG89 Marquesina autobús diseny Norman Foster JCDecaux model Levante.
Dimensions: 4014x1705x2462 (llargxamplexaltura). Coberta d'acer i vidre i
tancament amb plafons de vidre. Inclou enllumenat i paperera.

P- 119  €8.358,58

B0CJU010 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix  €12,34800
B5ZZM200 Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini  €1,11000
B5ZZT270 Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix  €6,09000

Altres conceptes 8.339,03 €

uFQA25083 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs
de fusta tractada, amb 8 daus d'ancoratge de formigó de 40x40x40 cm

P- 120  €3.927,70

BQA25080 Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i d'arribada de troncs
de fusta tractada, amb 8 punts d'ancoratge

 €3.827,38000
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Altres conceptes 100,32 €

uFQAB1110 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de
plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

P- 121  €795,64

BQAB1110 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de
plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

 €650,00000

Altres conceptes 145,64 €

uFQAE2262 Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5
m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

P- 122  €2.672,85

BQAE2260 Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5
m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

 €2.307,20000

Altres conceptes 365,65 €

uFQAE45E1 Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb
recobriment exterior de goma, amb estructura de polietilè d'alta densitat, de
3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a
terra

P- 123  €2.574,63

BQAE45E0 Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb
recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

 €2.329,20000

Altres conceptes 245,43 €

uFQAM11T0 Conjunt de la serie Klasik Urban de BENITO URBAN, model Klasik Urban 4,
format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de
1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó

P- 124  €4.142,40

BQAM11T0 Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes
laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer
inoxidable

 €3.682,77000

Altres conceptes 459,63 €

uFQAMUJ05 Joc de trepa de fusta amb corda reforçada d'acer tipus Lappset o equivalent,
de dimensions 158x210x250 cm, amb ancoratges soterrats, incloent dau de
formigó. Totalment muntat i acabat.

P- 125  €2.570,78

BQAMUJ05 Joc de trepa de fusta amb corda reforçada d'acer tipus Lappset o equivalent,
de dimensions 158x210x250 cm, amb ancoratges soterrats

 €2.287,07000

Altres conceptes 283,71 €

uFQAMUT15 Torre tobogan de fusta tipus Lappset o equivalent, de dimensions
475x340x365 cm, amb torre coberta a dues aigües, amb 6 punts d'ancoratge
soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat i acabat.

P- 126  €4.372,05

BQAMUT15 Torre tobogan de fusta tipus Lappset o equivalent, de dimensions
475x340x365 cm, amb torre coberta a dues aigües, amb 6 punts d'ancoratge
soterrats

 €4.140,19000

Altres conceptes 231,86 €

uFQS2U010 Taula ping-pong de poliuretà i fibre de vidre de 2740x1525 i 760 mm d'altura.
Xasis intern de tub. Acabat imprimació epoxi ZINC + pols. Anclatge
mitjançant 4 perns M12.

P- 127  €309,82

B0AB1112 Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´  €0,07040
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,78000

B6AZU010 Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de
pistes, amb platines i elements d'ancoratge

 €39,52800

Altres conceptes 269,44 €
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uFQZ5U112 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable 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

P- 128  €184,76

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi  €14,00000
BQZ5U112 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable 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

 €157,00000

Altres conceptes 13,76 €

m3FR3P2211 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 129  €46,73

BR3P2210 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €40,80615

Altres conceptes 5,92 €

m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 130  €49,88

BR3P2210 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €40,80615

Altres conceptes 9,07 €

m3FR3P2254 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 131  €104,80

BR3P2250 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €57,39426

Altres conceptes 47,41 €

m3FR3P2312 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 132  €39,19

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €30,11085

Altres conceptes 9,08 €

m3FR3P9181 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 133  €36,92

B0331800 Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm  €31,84388
Altres conceptes 5,08 €

uFR42122B Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 134  €166,93

BR42122B Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €166,93000

Altres conceptes 0,00 €

uFR42482A Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons
fórmules NTJ

P- 135  €184,93

BR42482A Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

 €184,93000

Altres conceptes 0,00 €

uFR45C62B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

P- 136  €97,07
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BR45C62B Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €97,07000

Altres conceptes 0,00 €

uFR64U050 Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçària en contenidor o pa de terra,
amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els
manteniments necessari fins a la recepció de l'obra

P- 137  €49,48

Altres conceptes 49,48 €

uFR6BUZ20 Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb mitjans
manuals. inclou la distribució de la planta, l'obertura del clot de plantació, la
formació de l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat, tall de la
manta antiherbes si s'escau, la reparació del reg de goteig en cas d'averia i el
manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra

P- 138  €1,85

Altres conceptes 1,85 €

uFR6P0116 Esporga i transplantament i plantació d'arbre existent, de 50 a 100 cm de
circumferència, amb pa de terra. inclou l'esporga (recollida de restes i
transport a instal3lació autoritzada de gestió de residus), la preparació del pa
de terra, l'arrencada, el transport dins l'obra, l'obertura del forat de plantació
de 1,2x1,2x0,7 m, la substitució de la terra per terra de jardineria tipus a, la
plantació, el tractament fungicida radicular, la incorporació d'adob
d'alliberament lent, formació de l'escocell, regs amb mànega, l'adreçament en
cas necessari i el manteniment fins a la recepció de l'obra

P- 139  €251,43

B2RA9SB0 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)

 €1,21500

BR3BU010 Adob d'alliberament lent tipus Fertigreen-Premium (15-6-16+2MGO) o
equivalent

 €0,23000

BR3PAM01 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat
amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%

 €18,27000

Altres conceptes 231,72 €

m2FR733H21 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de
gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa

P- 140  €7,41

B0111000 Aigua  €0,01250
BR4U3H20 Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra  €0,81204

Altres conceptes 6,59 €

m2G763G00L Membrana de densitat superficial 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm, d'una làmina
d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida

P- 141  €21,63

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €0,32625
B7621L00 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 2,9 kg/m2

i gruix 2,3 mm
 €13,03500

B7JZ00B0 Cinta de cautxú cru per a junts de membranes  €1,44000
Altres conceptes 6,83 €

m2G7731B20 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada
sense adherir i no resistent a la intempèrie

P- 142  €15,10

B7711B10 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie  €2,52255
Altres conceptes 12,58 €

m2G7B11A70 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 143  €2,00

B7B11A70 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2  €0,63800
Altres conceptes 1,36 €

m2G7Z42121 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, no resistent a la
intempèrie, sense armadura, fixada al suport amb adhesiu de formulació
específica

P- 144  €25,78

B0906000 Adhesiu de PVC  €2,29950
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B7411C00 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i sense
armadura

 €7,27100

Altres conceptes 16,21 €

m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 145  €8,33

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,05338
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,92963

Altres conceptes 3,35 €

mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 146  €14,28

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €4,57560
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140

a 190 g/m2
 €1,57899

BD5AU040 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de
PVC

 €6,60450

Altres conceptes 1,52 €

mGD5AU060 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 300 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 147  €19,08

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €6,60300
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140

a 190 g/m2
 €1,91065

BD5AU060 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 300 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de
PVC

 €8,54700

Altres conceptes 2,02 €

m2GD5L43V1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de
polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

P- 148  €13,19

BD5L43V0 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de
polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2

 €11,61600

Altres conceptes 1,57 €

mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 149  €12,30

BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €11,59000

Altres conceptes 0,71 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 150  €6,09

Altres conceptes 6,09 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 151  €22,21

Altres conceptes 22,21 €

uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

P- 152  €14,67

Altres conceptes 14,67 €
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uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 153  €5,74

Altres conceptes 5,74 €

uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 154  €6,54

Altres conceptes 6,54 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

P- 155  €6,98

Altres conceptes 6,98 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 156  €0,26

Altres conceptes 0,26 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 157  €14,90

Altres conceptes 14,90 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 158  €1,66

Altres conceptes 1,66 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 159  €5,79

Altres conceptes 5,79 €

uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 160  €55,45

Altres conceptes 55,45 €

uH1463253 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- 161  €59,30

Altres conceptes 59,30 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 162  €21,87

Altres conceptes 21,87 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 163  €2,36

Altres conceptes 2,36 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 164  €13,57

Altres conceptes 13,57 €
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uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

P- 165  €45,75

Altres conceptes 45,75 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 166  €22,12

Altres conceptes 22,12 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 167  €9,00

Altres conceptes 9,00 €

uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

P- 168  €7,39

Altres conceptes 7,39 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 169  €19,42

Altres conceptes 19,42 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 170  €13,46

Altres conceptes 13,46 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 171  €5,57

Altres conceptes 5,57 €

m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 172  €30,87

Altres conceptes 30,87 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 173  €24,33

Altres conceptes 24,33 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 174  €52,54

Altres conceptes 52,54 €

uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió

P- 175  €93,14

Altres conceptes 93,14 €

uH15B2002 Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001P- 176  €65,99

Altres conceptes 65,99 €

uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 177  €225,75

Altres conceptes 225,75 €

uH15B5005 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 alçada
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat

P- 178  €563,21

Altres conceptes 563,21 €
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uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 mP- 179  €18,33

Altres conceptes 18,33 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 180  €42,77

Altres conceptes 42,77 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 181  €19,47

Altres conceptes 19,47 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 182  €23,30

Altres conceptes 23,30 €

mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge

P- 183  €50,03

Altres conceptes 50,03 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 184  €21,03

Altres conceptes 21,03 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 185  €49,22

Altres conceptes 49,22 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 186  €91,43

Altres conceptes 91,43 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 187  €11,39

Altres conceptes 11,39 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 188  €34,34

Altres conceptes 34,34 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 189  €33,34

Altres conceptes 33,34 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 190  €27,29

Altres conceptes 27,29 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 191  €5,37

Altres conceptes 5,37 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 192  €41,91
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Altres conceptes 41,91 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 193  €10,02

Altres conceptes 10,02 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària
clavada

P- 194  €6,94

Altres conceptes 6,94 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 195  €1,53

Altres conceptes 1,53 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 196  €2,52

Altres conceptes 2,52 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 197  €22,79

Altres conceptes 22,79 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 198  €6,16

Altres conceptes 6,16 €

mesHQU1531A 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- 199  €237,10

Altres conceptes 237,10 €

mesHQU1A50A 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- 200  €165,37

Altres conceptes 165,37 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 201  €154,82

Altres conceptes 154,82 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 202  €55,90

Altres conceptes 55,90 €

uHQU25701 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- 203  €21,41

Altres conceptes 21,41 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 204  €18,31

Altres conceptes 18,31 €
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uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 205  €113,41

Altres conceptes 113,41 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 206  €85,01

Altres conceptes 85,01 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 207  €52,86

Altres conceptes 52,86 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 208  €109,80

Altres conceptes 109,80 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 209  €32,67

Altres conceptes 32,67 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 210  €189,76

Altres conceptes 189,76 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 211  €19,47

Altres conceptes 19,47 €

m3K2150011 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 212  €13,83

Altres conceptes 13,83 €

mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 213  €4,82

Altres conceptes 4,82 €

uKQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900
mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

P- 214  €211,32

BQ421531 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900
mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

 €193,50000

Altres conceptes 17,82 €

uKQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de
suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats
mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a
la estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i
malla de 100 x 100 mm.

P- 215  €806,45

BQS1U010 Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a protecció composta
suports metàl-lics en els extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics
galvanitzats per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm amb un
pas de malla de 100x100 mm

 €632,80000

Altres conceptes 173,65 €

uKQS1UB20 Protectors per una cistella de basquet fixada amb columna al terra, amb nucli
d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb
funda de poliester amb tanca, fixats a la cistella

P- 216  €145,82

BQS1UB10 Protectors per una cistella de bàsquet fixada amb columna al terra, amb
nucli d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix
amb funda de poliester amb tanca

 €139,91000

Altres conceptes 5,91 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uKQS2UB10 Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema
desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de
vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada
de 1,65 m, col·locada encastada al paviment amb morter de resines epoxi,
amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

P- 217  €898,16

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi  €70,00000
BQS2UB10 Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema

desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler de fibra de
vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada
de 1,65 m

 €545,63000

Altres conceptes 282,53 €

uP0010001 Parada lateral totalment acabada composta per moviments de terres,
fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i divisòries (inclòs
baranes), revestiments de pilars i jasseries, paviments (base de formigó,
rigoles, plaques prefabricades i llabordes), instal·lacions d'evacuació
(baixants, clavegarons, pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques
(pericons, canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació interior,
quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres, moduls de 4 seients
de fibra de vidre, registres de planxa d'acer inoxidable i senyalització general
d'andanes).

P- 218  €245.367,10

Sense descomposició 245.367,10 €

uP0030000 Màquina expenedora de bitlletsP- 219  €8.847,64

Sense descomposició 8.847,64 €

mSVIA0001 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm,
llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,
llambordes i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat.

P- 220  €3.758,50

Sense descomposició 3.758,50 €

mSVIA0003 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm,
llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra,
aglomerat i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat.

P- 221  €3.402,71

Sense descomposició 3.402,71 €

mSVIA0005 ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada, amb
acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de paviment actual,
excavació del terreny, preparació de la base, 12 tubulars de 110 inclò part
proporcional de pericons, una capa de tot-u d'un espesor mín im de de 10
cm, llosa de formigó HM-25 amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55,
terra vegetal, gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat.

P- 222  €3.315,00
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OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

SUBCAPÍTOL ELEMENTS DE VIALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

6.793,2003,38 22.961,02

2 F2194XL5 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 (P - 6)

10.632,2003,88 41.252,94

3 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la
seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa
sobre camió o contenidor (P - 7)

2.543,0004,88 12.409,84

4 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
3)

8.792,9004,19 36.842,25

5 F2194U32 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de
més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 4)

378,3001,12 423,70

6 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 2)

748,1006,53 4.885,09

7 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 213)

98,4004,82 474,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 119.249,13

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT I DRENATGE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21DUX20 u Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics,
inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de
runa sobre camió o contenidor, tot acabat. (P - 10)

39,0006,00 234,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 234,00

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 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 posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
11)

53,00064,91 3.440,23

2 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
12)

3,000113,52 340,56

EUR
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3 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
13)

65,000134,45 8.739,25

4 F21HU200 u Desmuntatge armari comandament, accessoris, elements de
subjecció i desconnexió de línies elèctriques, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o
contenidor (P - 14)

24,00064,80 1.555,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 14.075,24

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS FIXOS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21QU015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

39,00020,94 816,66

2 F21QU025 u Desmuntatge de pilona i base de formigó, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor
(P - 18)

16,00021,10 337,60

3 F21QU045 u Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor
(P - 19)

89,00014,16 1.260,24

4 F21QU055 u Desmuntatge de font, base de formigó i instal·lacions d'aigua i
desguàs, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa y
materials sobre camió o contenidor (P - 20)

3,000113,56 340,68

5 F21QA801 u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 16)

1,0008,53 8,53

6 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor (P - 15)

1,00020,29 20,29

7 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
212)

34,00013,83 470,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 3.254,22

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENDERROCS01

SUBCAPÍTOL ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

51,00019,37 987,87

2 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 9)

115,20016,11 1.855,87

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 2.843,74

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

EUR
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SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT VORADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F961A87A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta,
de 20x25 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 (P - 27)

2.089,70048,85 102.081,85

2 F962A87A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
corba, de 20x25 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 (P - 29)

196,60062,83 12.352,38

3 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 (P - 28)

993,70060,40 60.019,48

4 F962AA7A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
corba, 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 (P - 30)

693,00076,32 52.889,76

5 F965A4C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 31)

481,40022,00 10.590,80

6 F966A3C8 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 32)

5,00043,63 218,15

APARTATTOTAL 01.02.01.01 238.152,42

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT PANOTS I RIGOLES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F978FB41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de
20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P -
33)

2.469,4005,97 14.742,32

2 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 40)

3.535,00024,24 85.688,40

3 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 39)

5.036,10025,09 126.355,75

APARTATTOTAL 01.02.01.02 226.786,47

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

EUR
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APARTAT GUALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P -
34)

44,900293,99 13.200,15

2 F981AG4F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P -
35)

182,200113,59 20.696,10

APARTATTOTAL 01.02.01.03 33.896,25

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT ESCOCELLS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P - 36)

20,160112,63 2.270,62

2 F99D1300 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 de cautxú EPDM de
color de 3 cm de gruix (P - 37)

10,620123,88 1.315,61

3 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 131)

1.863,480104,80 195.292,70

4 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 130)

337,00049,88 16.809,56

APARTATTOTAL 01.02.01.04 215.688,49

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT PAVIMENTS DRENANTS05

SUBAPARTAT LLOSETES VANOTON01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9F5E232 m2 Paviment drenant VANOTON de llosa de formigó per a
paviments de 20x20 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada,
acabat amb textura amb relleu circular, preu superior , sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina
i compactació del paviment acabat (P - 42)

2.803,00041,03 115.007,09

2 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 25)

430,68027,80 11.972,90

SUBAPARTATTOTAL 01.02.01.05.01 126.979,99

EUR
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OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT PAVIMENTS DRENANTS05

SUBAPARTAT LLOSA TRAMA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9F29211 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de gruix 10 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 41)

410,60025,13 10.318,38

2 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50
a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima
de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 24)

61,59036,52 2.249,27

3 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P -
110)

3.511,6671,31 4.600,28

4 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

1.053,5002,79 2.939,27

5 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 130)

24,63649,88 1.228,84

SUBAPARTATTOTAL 01.02.01.05.02 21.336,04

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT TEULADA VERDA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G763G00L m2 Membrana de densitat superficial 2,9 kg/m2 i gruix 2,3 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida (P -
141)

16.404,00021,63 354.818,52

2 G7Z42121 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, no
resistent a la intempèrie, sense armadura, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica (P - 144)

16.404,00025,78 422.895,12

3 G7731B20 m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (P
- 142)

16.404,00015,10 247.700,40

4 GD5L43V1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos
geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls
de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 900 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal (P - 148)

16.404,00013,19 216.368,76

5 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil (P - 146)

2.250,00014,28 32.130,00

6 GD5AU060 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 300 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil (P - 147)

250,00019,08 4.770,00

7 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 149)

123,00012,30 1.512,90
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8 FR3P9181 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 133)

8.202,00036,92 302.817,84

9 G7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 143)

16.404,0002,00 32.808,00

10 F921101H m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
97 % del PM (P - 22)

7.269,00030,46 221.413,74

11 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 132)

3.084,80039,19 120.893,31

12 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 129)

1.614,40046,73 75.440,91

APARTATTOTAL 01.02.01.06 2.033.569,50

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

APARTAT ALTRES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 38)

482,40025,54 12.320,50

2 F9P9U020 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons
norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45
mm de gruix, muntat 'in situ', superficie llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie (P - 50)

670,00078,54 52.621,80

3 F9P9U04R m Remat perimetral de paviment protector de caigudes en zones de
jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per llosetes de
cautxú reciclat en rampa de 100x19 cm i 40 mm de gruix,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a
col·locar a la intempèrie, fixatt amb adhesiu (P - 51)

77,00019,19 1.477,63

APARTATTOTAL 01.02.01.07 66.419,93

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL FERMS02

APARTAT CARRIL BICI DIAGONAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9K3U101 m2 Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment
de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 3 kg
de granulat de corindón (P - 49)

1.268,10039,27 49.798,29

2 F9G284GC m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (P - 44)

76,086135,67 10.322,59

3 F9G184F5 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic (P - 43)

101,448108,02 10.958,41

4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
53)

362,3143,13 1.134,04

EUR
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5 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 21)

380,43030,13 11.462,36

APARTATTOTAL 01.02.02.01 83.675,69

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PAVIMENTS I FERMS02

SUBCAPÍTOL FERMS02

APARTAT CALÇADA VEHICLES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9H3B4Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 47)

15.909,1004,57 72.704,59

2 F9H11751 t Paviment de 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 granític,
estesa i compactada (P - 45)

2.672,72957,17 152.799,92

3 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 (P - 46)

1.750,25353,92 94.373,64

4 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 26)

860,83892,80 79.885,77

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 23)

782,58028,46 22.272,23

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 48)

40.934,1000,30 12.280,23

APARTATTOTAL 01.02.02.02 434.316,38

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL DRENATGE SUPERFICIAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 84)

109,00098,89 10.779,01

2 FD5DCI01 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS C-250 RC20 FORMAT AMB
CANALETA I REIXA DE FOSA DÚCTIL, REVESTIDES AMB
PINTURA NEGRA, INCLÓS DISPOSITIU DE FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS ENTRE LA REIXA I EL CANAL.
INCLOU SUMNISTRAMENT, EXCAVACIÓ, SOLERA DE
FORMIGÓ I RETACATS LATERALS DE FORMIGO.
ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLOS
CONEXIO A LAXARXA I POSADA EN FUNCIONAMENT (P -
83)

25,00084,00 2.100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 12.879,01

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL AVINGUDA DIAGONAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 32,000543,31 17.385,92

EUR
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9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 96)

2 FHNN5FC9 u Llum LED model iGuzzini BH60 Wow per a vial de distribució
asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb mòduls LED
estancs i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 116.5
W de potència total, flux lluminós 13010 lumen, temperatura de
color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 108)

32,0001.459,51 46.704,32

3 FHNN3AC7 u Llum LED model iGuzzini BH64 Wow per a exterior de distribució
simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
dispositiu d'alimentació i control regulable de 79,5 W de potència
total, flux lluminós 8330 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció
IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
(P - 104)

32,000974,89 31.196,48

4 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 95)

31,000305,80 9.479,80

5 FHNN35C6 u Llum LED model iGuzzini BI45 MicroiRoll per a exterior de
distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.4 W
de potència total, flux lluminós 1399 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport (P - 103)

31,000925,89 28.702,59

6 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 86)

63,00082,85 5.219,55

7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

63,00030,43 1.917,09

8 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 93)

63,00037,13 2.339,19

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 142.944,94

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL CARRER ARAGÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM11N25 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
d'11m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 98)

26,000676,98 17.601,48

2 FHNN5FC7 u Llum LED model Philips MileWide Large BPP436 T15 per a vial
de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, 64
llums LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de
138,0 W de potència total, flux lluminós 14787 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport (P - 107)

26,0001.439,69 37.431,94

3 FHNN5FC4 u Llum LED model Philips MileWide Large BPP435 T25 per a vial 26,0001.405,23 36.535,98

EUR
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de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un
total de 64 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 75 W de potència total, flux lluminós 9031 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport (P - 106)

4 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 86)

26,00082,85 2.154,10

5 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

26,00030,43 791,18

6 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 93)

26,00037,13 965,38

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 95.480,06

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL CARRER LEPANT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 97)

4,000617,03 2.468,12

2 FHNN5FC3 u Llum LED model Philips Iridium gen3 LED Large BGP383 per a
vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 112,6W de
potència total, flux lluminós 12107 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 105)

4,0001.339,59 5.358,36

3 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 86)

4,00082,85 331,40

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

4,00030,43 121,72

5 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 93)

4,00037,13 148,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 8.428,12

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL CAMINS DE VIANANTS PARC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHNAT312 u Balisa lluminosa d'alumini extruit model iGuzzini BN42 Sistema
PENCIL, de forma prismàtica amb difusor cilíndric de plàstic, amb
potència de 23.0W, flux lluminós 700 lumen, col·locada amb

51,000360,79 18.400,29

EUR
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fixacions mecàniques
 (P - 100)

2 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 86)

25,00082,85 2.071,25

3 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 93)

25,00037,13 928,25

4 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

25,00030,43 760,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 22.160,54

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL ALTRE ENLLUMENAT PARC05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 97)

4,000617,03 2.468,12

2 FHN8HE71 u Llumenera simètrica model Arena Vision amb difusor lenticular
de vidre, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics 2000 W, preu
superior, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb forquilla i
allotjament per a equip, acoblada al suport (P - 99)

4,0001.558,64 6.234,56

3 FHNAT317 u Lluminària empotrada a terra, de forma semiesfèrica, model Light
Up balisage d'iGuzzini amb 3 leds d'1 W, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 101)

32,000345,00 11.040,00

4 FHNN35A7 u Llum LED per a exterior model TownGuide Core de Philips de
distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 43.0W de potència total, flux lluminós
4050 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 102)

34,000897,89 30.528,26

5 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 95)

34,000305,80 10.397,20

6 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 86)

50,00082,85 4.142,50

7 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 93)

50,00037,13 1.856,50

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

50,00030,43 1.521,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 68.188,64

EUR
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OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC04

SUBCAPÍTOL CONDUCTORS I ARMARIETS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG319254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub (P - 92)

5.615,0003,81 21.393,15

2 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 94)

5,0002.795,66 13.978,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06 35.371,45

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PLANTACIÓ I REG05

SUBCAPÍTOL VEGETACIÓ MENOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR6BUZ20 u Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2 litres amb
mitjans manuals. inclou la distribució de la planta, l'obertura del
clot de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regs
manuals, el reperfilat, tall de la manta antiherbes si s'escau, la
reparació del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra (P -
138)

1.515,0001,85 2.802,75

2 FR733H21 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant
placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
(P - 140)

1.163,0007,41 8.617,83

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 11.420,58

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PLANTACIÓ I REG05

SUBCAPÍTOL ARBRAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR6P0116 u Esporga i transplantament i plantació d'arbre existent, de 50 a
100 cm de circumferència, amb pa de terra. inclou l'esporga
(recollida de restes i transport a instal3lació autoritzada de gestió
de residus), la preparació del pa de terra, l'arrencada, el transport
dins l'obra, l'obertura del forat de plantació de 1,2x1,2x0,7 m, la
substitució de la terra per terra de jardineria tipus a, la plantació,
el tractament fungicida radicular, la incorporació d'adob
d'alliberament lent, formació de l'escocell, regs amb mànega,
l'adreçament en cas necessari i el manteniment fins a la recepció
de l'obra (P - 139)

229,000251,43 57.577,47

2 FR64U050 u Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçària en contenidor o pa
de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs
manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 137)

24,00049,48 1.187,52

3 FR42122B u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 134)

5,000166,93 834,65

4 FR42482A u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 135)

8,000184,93 1.479,44

EUR
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5 FR45C62B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 136)

12,00097,07 1.164,84

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 62.243,92

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PLANTACIÓ I REG05

SUBCAPÍTOL REG03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJS5U235 M TUBERIA DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIAMETRE INTERIOR,
AMB GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, PER
A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIO ENTRE
GOTEJADORS DE 50 CM COL.LOCADA AL FONS DE LA
RASA (P - 111)

125,0002,26 282,50

2 FJSZU003 U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE
850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT,
JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT
SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A
CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 112)

1,000649,18 649,18

3 FFB29355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 91)

34,3708,82 303,14

4 FFB27355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 90)

137,0005,67 776,79

5 FDG5CI04 M CANALITZACIÓ PER A REG SOTA PAVIMENTS, INCLOS
EXCAVACIO, REBLERT AMB SAULO, BANDA DE
SENYALITZACIO, TRES TUBS DE PROTECCIO, REBLERT I
COMPACTACIO SEGONS PLEC. (P - 85)

38,00019,21 729,98

6 FDK2U101 U PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M DE MIDES
ÙTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA (P - 87)

2,000115,80 231,60

7 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I
ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB
ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS
DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100
ENTUBAT (P - 113)

1,000138,45 138,45

8 FJS4U210 U DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE
10 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA
FEMELLA DE 1/2'', AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT
AMB TOBERA DE CARACTERISTIQUES MILLORADES,
TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU,
LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB
MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA
RASANT PREVISTA (P - 109)

25,00013,38 334,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 3.446,14

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01
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CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable 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 (P - 128)

107,000184,76 19.769,32

2 FQ56HG89 u Marquesina autobús diseny Norman Foster JCDecaux model
Levante. Dimensions: 4014x1705x2462 (llargxamplexaltura).
Coberta d'acer i vidre i tancament amb plafons de vidre. Inclou
enllumenat i paperera. (P - 119)

4,0008.358,58 33.434,32

3 FQ11U607 u Banc tipus Neobarcino de 180cm de llargada de Fundición
Benito o equivalent formada per 6 taulons de 110x35 de fusta
tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i
hidròfuga, amb suports de fosa i cargols d'acer inoxidable. Inclòs
daus de formigó (P - 114)

85,000358,25 30.451,25

4 FQ31C010 u Font clàssica BARCINO per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada
de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó existent (P - 117)

8,000556,74 4.453,92

5 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de FDBenito o equivalent
de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada
de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats
450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un
bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó (P -
115)

82,000165,82 13.597,24

6 FQ2Z1000 u Cendrer d'acer inoxidable amb sistema de buidat incorporat, fixat
al suport de la paperera (P - 116)

21,00057,39 1.205,19

7 FQ42UA15 u Pilona d'acer inoxidable telescòpica tipus Fundición Dúctil Benito
o equivalent, de 140 mm de diàmetre i 1200 mm d'alçària, amb
accionament manual, acabat polit o mate, col·locada amb morter
(P - 118)

13,0001.331,26 17.306,38

8 KQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció
circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 214)

6,000211,32 1.267,92

CAPÍTOLTOTAL 01.06 121.485,54

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PARC INFANTILS I EQUIPAMENT ESPORTIU07

SUBCAPÍTOL PARC INFANTIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQAE45E1 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient
pla amb recobriment exterior de goma, amb estructura de
polietilè d'alta densitat, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra (P - 123)

1,0002.574,63 2.574,63

2 FQAE2262 u Gronxador amb 1 plataforma amb xarxa, amb estructura de acer,
d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
fixats amb formigó (P - 122)

1,0002.672,85 2.672,85

3 FQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a
dau de formigó fet in situ (P - 121)

2,000795,64 1.591,28

4 FQAMUT15 u Torre tobogan de fusta tipus Lappset o equivalent, de dimensions
475x340x365 cm, amb torre coberta a dues aigües, amb 6 punts

1,0004.372,05 4.372,05

EUR
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d'ancoratge soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat
i acabat. (P - 126)

5 FQAMUJ05 u Joc de trepa de fusta amb corda reforçada d'acer tipus Lappset o
equivalent, de dimensions 158x210x250 cm, amb ancoratges
soterrats, incloent dau de formigó. Totalment muntat i acabat. (P -
125)

1,0002.570,78 2.570,78

6 FQA25083 u Pont de mico amb cable d'acer amb estació de sortida i
d'arribada de troncs de fusta tractada, amb 8 daus d'ancoratge
de formigó de 40x40x40 cm (P - 120)

1,0003.927,70 3.927,70

7 FQAM11T0 u Conjunt de la serie Klasik Urban de BENITO URBAN, model
Klasik Urban 4, format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó (P - 124)

1,0004.142,40 4.142,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 21.851,69

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL PARC INFANTILS I EQUIPAMENT ESPORTIU07

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT ESPORTIU02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQS2U010 u Taula ping-pong de poliuretà i fibre de vidre de 2740x1525 i 760
mm d'altura. Xasis intern de tub. Acabat imprimació epoxi ZINC +
pols. Anclatge mitjançant 4 perns M12. (P - 127)

6,000309,82 1.858,92

2 FBATUPP1 u Premarcatge i pintat de pista basket segons normes NIDE (15x28
m), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals (P - 62)

1,000448,52 448,52

3 F9PA11C6 m2 Paviment pista de bàsquet. Capa esmorteïdora d'aglomerat
sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques
amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual,
amb una dotació de 3 kg/m2 (P - 52)

0,00028,82 0,00

4 KQS1U010 u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció
composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de
diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5
mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a la estructura existent
per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de
100 x 100 mm. (P - 215)

2,000806,45 1.612,90

5 KQS1UB20 u Protectors per una cistella de basquet fixada amb columna al
terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3,
de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la
cistella (P - 216)

2,000145,82 291,64

6 KQS2UB10 u Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema
desmuntable, amb estructura de tub d'acer 100x100 mm, tauler
de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa
de niló, amb una volada de 1,65 m, col·locada encastada al
paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de
paviment feta amb màquina amb corona de diamant (P - 217)

2,000898,16 1.796,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.02 6.008,30

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS08

SUBCAPÍTOL SEMÀFORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBS2UR06 u Semàfor de policarbonat amb mòdul rectangular de costat 200
mm amb repetidor acústic per a avis a invidents de l'autorització
de pas, 11/200. Totalment instal·lat (P - 79)

5,000125,44 627,20

EUR
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2 FBS2UR09 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors,
d'una cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri
vermell indicat alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, òptica de
leds. Totalment instal·lat (P - 80)

7,000291,44 2.040,08

3 FBS2UD10 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i tres focus, òptica leds. Totalment instal·lat (P - 78)

8,000604,86 4.838,88

4 FBS2UD06 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210mm
òptica normal, bifocal amb figura indicant bicicleta, amb dos focus
verd i vermell, 12/200C. Totalment instal·lat (P - 76)

5,000145,70 728,50

5 FBS2UD08 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica de leds i lent de color normal de
vehicles, 11/200. Totalment instal·lat (P - 77)

6,000171,94 1.031,64

6 FBS1U107 u Columna d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçària útil i 100mm de
diàmetre amb un gruix normal i 35cm d'encastament. Totalment
instal·lada (P - 70)

5,000166,08 830,40

7 FBS1U108 u Columna d'acer galvanitzat de 4m d'alçària útil i 100mm de
diàmetre amb un gruix normal i 60cm d'encastament. Totalment
instal·lada (P - 71)

5,000219,45 1.097,25

8 FBS1U305 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de
diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm reforçat a la base i 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb un braç de 3,50 m, model
homologat. Inclou fonament. Totalment instal·lat (P - 72)

6,000855,72 5.134,32

9 FBS1UZ06 u Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor.
Totalment instal·lat (P - 73)

32,00045,47 1.455,04

10 FBS1UZ07 u Suport de 400mm de sortint per a sustentació d'un semàfor.
Totalment instal·lat. (P - 74)

32,00055,47 1.775,04

11 FBS1UZ15 u Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un
braç doble de 500mm. Totalment instal·lat (P - 75)

5,00083,41 417,05

12 FBSRU010 u Equip regulador local, amb estratègia de funcionament local i
coordinació amb fils, amb suport per un màxim de 12 grups
semafòrics, incloent capacitat per a 8 plans de regulació amb
canvi per hora del rellotge i comunicació sèrie per terminal. Inclou
bancada de formigó. Totalment instal·lat
 (P - 81)

5,0006.255,27 31.276,35

13 FBSZUE05 u Emissor de so per a semàfor d'invidents. Totalment instal·lat (P -
82)

5,000242,71 1.213,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 52.465,30

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS08

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 61)

194,0002,78 539,32

2 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 (P - 60)

567,4002,18 1.236,93

3 FBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa de 30 cm contínua o
discontínua 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 56)

1.482,1001,49 2.208,33

4 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 20 cm 2/5,5,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

396,0001,06 419,76

EUR
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autopropulsada (P - 55)

5 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 20 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 57)

417,0001,45 604,65

6 FBA1J110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 25cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 59)

340,8001,37 466,90

7 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 1/1 de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 58)

856,0000,80 684,80

8 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 145)

261,0008,33 2.174,13

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.02 8.334,82

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS08

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 69)

75,00017,99 1.349,25

2 FBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 63)

4,00055,00 220,00

3 FBB22301 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 66)

7,000147,26 1.030,82

4 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 68)

8,000126,91 1.015,28

5 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 65)

13,00066,25 861,25

6 FBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 67)

4,00064,07 256,28

7 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 64)

57,00047,68 2.717,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.03 7.450,64

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS08

SUBCAPÍTOL ELEMENTS DE PROTECCIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB15B181 u Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm
d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 54)

20,0001.496,25 29.925,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.04 29.925,00

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL TRAMVIA09

SUBCAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE VIA01

APARTAT PLATAFORMA I VIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 SVIA0001 m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de llambordes, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, llambordes
i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat. (P - 220)

30,6003.758,50 115.010,10

2 SVIA0003 m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat d'aglomerat, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mínim de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, sorra, aglomerat i
part proporcional de formigó de replè HM-15, tot totalment
acabat. (P - 221)

114,7003.402,71 390.290,84

3 SVIA0005 m ML de via doble en corba o recta amb sistema Krupp, arriostrada,
amb acabat de gespa, cordó bituminós, inclós demolició de
paviment actual, excavació del terreny, preparació de la base, 12
tubulars de 110 inclò part proporcional de pericons, una capa de
tot-u d'un espesor mín im de de 10 cm, llosa de formigó HM-25
amb juntes especials JRI cada 3M, carrils Ri55, terra vegetal,
gespa i part proporcional de formigó de replè HM-15, tot
totalment acabat. (P - 222)

320,9003.315,00 1.063.783,50

APARTATTOTAL 01.09.01.01 1.569.084,44

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL TRAMVIA09

SUBCAPÍTOL SUPERESTRUCTURA DE VIA01

APARTAT ELECTRIFICACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ELEC0004 m ML de catenària per via doble en recta o corba de radi menor o
igual a 50 M. inclòs fil de ocntacte i part proporcional de
mènsules i elements necessaris per la seva subjecció. Tot
integrat en una columna de 12 M o 8M d'alçada amb una
separació entre columnes de 7M. Inclòs part proporcional
d'anclatge i cimentacions de la columna, tot totalment acabat. 1
columna de 12 M cada 35 M amb il·luminació i la resta de 8M. (P
- 1)

466,200678,66 316.391,29

APARTATTOTAL 01.09.01.02 316.391,29

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL TRAMVIA09

SUBCAPÍTOL PARADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P0010001 u Parada lateral totalment acabada composta per moviments de
terres, fonaments, estructura, coberta (marquesina), tancaments i
divisòries (inclòs baranes), revestiments de pilars i jasseries,
paviments (base de formigó, rigoles, plaques prefabricades i
llabordes), instal·lacions d'evacuació (baixants, clavegarons,
pericons i bruneres), instal·lacions elèctriques (pericons,
canalitzacions, llums d'emergència i decoratius, instal·lació
interior, quadre elèctric i fotocontrol) i equipaments (papereres,
moduls de 4 seients de fibra de vidre, registres de planxa d'acer
inoxidable i senyalització general d'andanes). (P - 218)

2,000245.367,10 490.734,20

2 P0030000 u Màquina expenedora de bitllets (P - 219) 2,0008.847,64 17.695,28
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.02 508.429,48

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

SUBCAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P -
150)

32,0006,09 194,88

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 151)

3,00022,21 66,63

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 152)

3,00014,67 44,01

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 153)

32,0005,74 183,68

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 154)

6,0006,54 39,24

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 - 155)

8,0006,98 55,84

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 156)

192,0000,26 49,92

8 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 - 157)

8,00014,90 119,20

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 158)

32,0001,66 53,12

10 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 - 159)

96,0005,79 555,84

11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 160)

8,00055,45 443,60

12 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 - 161)

32,00059,30 1.897,60

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 162)

8,00021,87 174,96

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 163)

32,0002,36 75,52
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15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 164) 16,00013,57 217,12

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 165)

16,00045,75 732,00

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 166) 32,00022,12 707,84

18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 167)

32,0009,00 288,00

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 168)

32,0007,39 236,48

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 169)

32,00019,42 621,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.01 6.756,92

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

SUBCAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 170)

1.563,00013,46 21.037,98

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 171)

15,0005,57 83,55

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 172)

100,00030,87 3.087,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 173)

2,00024,33 48,66

5 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 174)

8,00052,54 420,32

6 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 175)

1,00093,14 93,14

7 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons
UNE 204001 (P - 176)

1,00065,99 65,99

8 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
177)

1,000225,75 225,75

9 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 alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 178)

1,000563,21 563,21

10 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 179)

4,00018,33 73,32

11 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 183)

100,00050,03 5.003,00

12 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 184)

5,00021,03 105,15
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13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 185)

50,00049,22 2.461,00

14 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 186)

50,00091,43 4.571,50

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 187) 30,00011,39 341,70

16 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 188)

25,00034,34 858,50

17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 189)

30,00033,34 1.000,20

18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 190)

30,00027,29 818,70

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 191)

20,0005,37 107,40

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 192)

8,00041,91 335,28

21 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 193) 100,00010,02 1.002,00

22 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 194)

100,0006,94 694,00

23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 195)

400,0001,53 612,00

24 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 196)

400,0002,52 1.008,00

25 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 197)

50,00022,79 1.139,50

26 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 198)

150,0006,16 924,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.02 46.680,85

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

SUBCAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 180)

400,00042,77 17.108,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
182)

20,00023,30 466,00

3 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 - 199)

15,000237,10 3.556,50

EUR
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4 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 - 200)

15,000165,37 2.480,55

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 201)

15,000154,82 2.322,30

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 202)

24,00055,90 1.341,60

7 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 - 203)

6,00021,41 128,46

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 204)

4,00018,31 73,24

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 205)

2,000113,41 226,82

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 206)

8,00085,01 680,08

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 207)

4,00052,86 211,44

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 208)

4,000109,80 439,20

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
211)

456,00019,47 8.878,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.03 37.912,51

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

SUBCAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 181)

240,00019,47 4.672,80

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 210) 20,000189,76 3.795,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.04 8.468,00

OBRA PRESSUPOST  MARINA-ARAGÓ-DIAGONAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

SUBCAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 209) 32,00032,67 1.045,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.05 1.045,44

EUR
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6.825.331,11PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

887.293,0413 % Despeses Generals SOBRE 6.825.331,11....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 6.825.331,11....................................................................................................................................409.519,87

2 % Pla de Qualitat SOBRE 6.825.331,11....................................................................................................................................136.506,62

Subtotal 8.258.650,64

21 % IVA SOBRE 8.258.650,64....................................................................................................................................1.734.316,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.992.967,27€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NOU MILIONS NOU-CENTS NORANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS )

Barcelona, juny de 2015

L´autor del Projecte
Albert Grases Pallerols


