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1. INTRODUCCIÓ	  	  
	  

En aplicació del Real Decreto 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el present projecte 
adjunta el corresponent Estudi de gestió de Residus de Construcció i 
Demolició, es fa referència mitjançant aquest annex als residus generats, a les 
obres del projecte Constructiu d’un mirador a l’embassament de Sau,  al terme 
municipal de Tavertet. 

 
 Per la importància que té aquest tema, s’ha dedicat un apartat al Programa 

de gestió de residus, de manera que es fa una referència única a aquelles 
operacions que impliquen la manipulació de substancies o productes, envasos 
inclosos, que per les seves característiques necessiten un control exhaustiu de 
la seva procedència i eliminació de l’obra. 

2. CLASSIFICACIÓ	  I	  DESCRIPCIÓ	  DELS	  RESIDUS	  

2.1. RCDs	  de	  Nivell	  I	  
	  

Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura 
d’àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació 
urbanística o plans de desenvolupament de caràcter regional, sent resultat dels 
excedents d’excavació dels moviments de terra generats en el transcurs 
d’aquestes obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no 
contaminats, procedents d’obres d’excavació. 

2.2. RCDs	  de	  Nivell	  II	  
	  

Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de 
serveis. 

 
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives. 
 
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni 

químicament ni de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten 
negativament a altres matèries amb les quals entren en contacte de manera 
que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut 
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i 
demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària 
sotmeses a llicència municipal o no. 

 
Els residus  generats  seran tan solament els marcats a continuació de la 

Llista Europea establerta en l’Ordre MAM/304/2002. No es consideren inclosos 
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en el computo general els materials que no superin 1 m3 d’aportació i no siguin 
considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

 

3. ESTIMACIÓ	  DEL	  VOLUM	  DE	  RESIDUS	  GENERATS	  
	  

A continuació es procedeix a estimar el volum de residus que es generaran 
en el procés de construcció del projecte en qüestió, preveient  els següents 
volums: 

 
 

RCDs Nivell I  
    
 1. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ Quantitat 

(m3) 
  17 05 03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses.  0.00 

X 17 05 04 
Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 
05 03 635.1 

  17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 0.00 

 17 05 06 
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 
17 05 06 0.00 

  17 05 07 
Balast de vies fèrries que contenen substàncies 
perilloses 0.00 

  17 05 08 
Balast de vies fèrries diferents de l’especificat en el codi 
17 05 07 0.00 

    
RCDs Nivell II  
    
 RCD: Naturalesa no pètria  Quantitat 

(m3) 
     
 1. Asfalt  

 17 03 02 Aglomerats asfàltics distints als del codi 17 03 01 0.00 
   
 2. Fusta  

X 17 02 01  Fusta 5.00 
   
 3. Metalls  
 17 04 01 Coure, bronze, llautó 0.00 
  17 04 02 Alumini 0.00 
  17 04 03 Plom 0.00 
  17 04 04 Zinc 0.00 
X 17 04 05 Ferro i acer 5.00 
  17 04 06 Estany 0.00 
  17 04 06 Metalls barrejats 0.00 
  17 04 11 Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10 0.00 
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 4. Paper  
X 20 01 01 Paper 2 
   
   
   
 5. Plàstic  
X 17 02 03 Plàstic 2.5 
   
 6. Vidre  
 17 02 02 Vidre 0.00 
   
 7. Guix  

 17 08 02 
Materials de construcció a partir de guix distints als del 
codi 17 08 01 0.00 

    
 RCD: Naturalesa pètria  Quantitat 

(m3) 
     
 1. Sorra, Grava i altres àrids   

 01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07 0.00 

 01 04 09 Residus de sorra i argila 0.00 
    
 2. Formigó   
 17 01 01 Formigó 0.00 

  
   

 3. Maons, rajoles de València i altres materials ceràmics  
 

 17 01 02 Maons 0.00 
  17 01 03 Teules i materials ceràmics 0.00 

 17 01 07 
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
distints de las especificades en el codi 1 7 01 06. 

0.00 
    
 4. Pedra    
 17 09 04 RDCs barrejats distints als dels codis 17 09 01, 02 i 03 0.00 
    
    
 RCD: Potencialment perillosos i altres Quantitat 

(m3) 
     
 1. Escombraries   
X 20 02 01 Residus biodegradables 1.70 
  20 03 01 Barreja de residus municipals 0.00 
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 2. Potencialment perillosos i altres  

  17 01 06 
Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
amb substàncies perilloses (SP’s) 0.00 

  17 02 04 
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o 
contaminades per elles 0.00 

  17 03 01 Aglomerats asfàltics que contenen quitrà d’hulla 0.00 
  17 03 03 Quitrà d’hulla i productes quitranats 0.00 

  17 04 09 
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 0.00 

  17 04 10 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 
SP's 0.00 

  17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant 0.00 

  17 06 03 
Altres materials d’aïllament que contenen substàncies 
perilloses 0.00 

 17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 0.00 

  17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats 
amb SP's 0.00 

  17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen 
mercuri 0.00 

  17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's 0.00 

  17 09 03 
Altres residus de construcció i demolició que contenen 
SP's 0.00 

  17 06 04 Materials d’aïllament distints dels dels codis 17 06 01 i 
03 0.00 

  17 05 03 Terres i pedres que contenen SP’s 0.00 
  17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 0.00 

  17 05 07 
Balast de vies fèrries que contenen substàncies 
perilloses 0.00 

  15 02 02 Absorbents contaminats (draps,…) 0.00 
  13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) 0.00 
  16 01 07 Filtres d’oli 0.00 
  20 01 21 Tubs fluorescents 0.00 
  16 06 04 Piles alcalines i salines 0.00 
  16 06 03 Piles botó 0.00 
  15 01 10 Envasos buits  de metall o plàstic contaminat 0.00 
 08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos 0.00 
  14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats 0.00 
X 07 07 01 Sobrants de desencofrants 0.15 
X 15 01 11 Aerosols buits 0.10 
  16 06 01 Bateries de plom 0.00 
  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua 0.00 
  17 09 04 RDCs barrejats de distints codis 17 09 01, 02 i 03 0.00 
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4. MESURES	  PER	  A	  LA	  MINIMITZACIÓ	  DELS	  RESIDUS	  EN	  LES	  
OBRES	  DE	  CONSTRUCCIÓ	  

	  
A continuació s’exposen les recomanacions relacionades amb la reducció 

del volum de residus, segons les tres fases principals de l’obra: el projecte, la 
programació i l’execució. 

 
4.1. EN FASE DE PROJECTE 

	  
· Preveure la quantitat i la naturalesa dels residus que es van a generar. 
· Optimitzar les seccions resistents dels elements constructius que formen el 

gruix de l’obra amb l’objecte d’emprar menys recursos i originar menys 
residus. 

· Els projectes s’han d’ajustar a criteris de coordinació dimensional 
respectant els formats modular dels materials i elements constructius 
utilitzats. 

· Usar elements prefabricats i industrialitzats, ja que es munten en l’obra 
sense transformacions que originin residus. 

· Els elements constructius de tancament exterior o interior han de ser 
resolts mitjançant la juxtaposició de capes de materials adequats, per a 
d’aquesta manera facilitar la recuperació selectiva de materials homogenis 
durant els processos de construcció i  manteniment... 

· Intentar planificar l’obra de manera que en la seva execució s’origini un 
“residu nul”. Es tracta de que la pròpia obra sigui el lloc de digestió de tots 
els residus que origina. 

· En la construcció de reblert de ferms, subbases de paviments, formigons 
de baixa resistència, etc. es poden incorporar àrids procedents del reciclat 
mitjançant la trituració dels residus de naturalesa pètria, que arriben a un 
85% dels residus que s’originen habitualment. 

· Introduir en el projecte elements reutilitzats que provinguin de 
construccions anteriors, ja que es contribueix així a minimitzar la producció 
de residus. 

· Incloure aquelles propostes del constructor que tinguin per finalitat 
minimitzar, reutilitzar i classificar els residus de l’obra. 

· En aquest sentit, i sempre que sigui possible, resulta convenient organitzar 
reunions informatives entre la Direcció facultativa i l’empresa constructora 
per a determinar aquells aspectes del projecte d’edificació susceptibles de 
ser millorats per a aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 

· Limitar i controlar la utilització de materials potencialment tòxics, tals com 
fluïdificants, desencofrants, líquids de curat del formigó, pintures, etc. 

· Proposar alternatives o limitar l’ocupació de tècniques que generin una 
gran quantitat de residus de difícil valorització o perjudiquin als altres 
sobrants, com, per exemple, l’enguixat. 
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4.2. EN FASE DE PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
	  
· És necessari optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als 

estrictament necessaris per a l’execució de l’obra. Un excés de materials, a 
més de ser car,   originen més residus sobrants d’execució. 

· És necessari preveure l’aplec dels materials fora de zones de trànsit de 
l’obra, de manera que romanguin  ben  embalats i protegits fins al moment 
de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament de peces 
doni lloc a residus. 

· Els residus originats han de ser gestionats de la manera més eficaç per a 
reduir la quantitat i millorar la serva valorització. 

· La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de generació de 
residus i de la seva eventual minimització o reutilització (identificació de les 
quantitats i característiques dels residus), i disposar d’un directori dels 
compradors de residus, els venedors de materials reutilitzats i l’abocador 
més pròxims. 

· Es prestarà especial atenció a la correcta gestió dels residus potencialment 
perillosos que es generen durant l’execució de les obres. 

· El personal de l’obra que participa en la generació i en la gestió dels 
residus ha de posseir una formació suficient sobre els aspectes 
mediambientals i legislatius necessaris. 

· En aquest sentit, s’han d’organitzar reunions amb el personal d’obra per a 
donar a conèixer els problemes mediambientals, el Pla de residus i els 
aspectes relacionats amb la minimització. Així mateix, els operaris han de 
ser capaços d’emplenar parts de transferència de residus al transportista 
(apreciar quantitats i característiques dels residus), de verificar la 
qualificació dels transportistes; i de supervisar  que els residus no es 
manipulin de manera tal que sota enderrocs de l’obra s’amaguin o barregin 
altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials. 

· En aquelles obres que originin un volum suficient de residus, s’ha de contar 
amb maquinària per la trituració dels enderrocs amb la finalitat de fabricar 
àrids reciclats, tenint en compte les previsions realitzades en la fase de 
projecte. 

· Una manera eficaç de reduir els residus petris serà disposar d’una 
trituradora de residus petris que sigui fàcilment transportable per l’obra, ja 
que amb ella s’aconsegueix el reciclatge in situ dels mateixos, o bé que 
ocupin menys volum, si s’opta per enviar-los a una central de reciclatge o a 
un abocador. 

· Extreure conclusions de l’experiència en la gestió eficaç dels residus, 
perquè tals conclusions puguin ser aplicades en la programació d’altres 
obres. 

· La millora en la gestió dels residus passa inevitablement per un procés 
d’aprenentatge, en el qual l’experiència adquirida, degudament avaluada, 
permetrà acumular un coneixement pràctic que serà útil per a una gestió 
més eficaç. 
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5. 	  TRACTAMENT	  DELS	  RESIDUS	  
	  

5.1. PER QUÈ SEPARAR ELS RESIDUS. RECOLLIDA SELECTIVA 
 

Reutilització dels materials continguts en els residus, aquests han de ser 
aïllats i separats uns d'uns altres. La gestió dels residus en l'obra ha de 
començar per la seva separació selectiva. 

 
L'objectiu és maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclat. En 

conseqüència, es fa necessari preveure contenidors individuals per a cada 
tipus de material (plàstics, fustes, metalls, petris, especials, etc.).  

 
Si la gestió dels residus en l'obra comença per una clara separació dels 

mateixos (preferiblement en zones amb espai suficient), resultarà més fàcil 
identificar les àrees i etapes del procés que generen major quantitat de residus. 
Amb aquesta identificació es facilita el circuit de transport interior dels residus i 
es racionalitza el procés, de manera que tendeixen a reduir-se els residus 
originats. 
 

No es tracta solament de reduir els residus petris, que són els majoritaris de 
la construcció; també s'han de separar aquells que es produeixen en petites 
quantitats i són fàcilment valoritzables. L'exemple més clar són tots els 
productes que contenen metalls, fàcilment valoritzable mitjançant el reciclat. 
 

5.2. MAGATZEMATGE I CONTENIDORS 
	  

També des del punt de vista econòmic és interessant procedir a una 
separació selectiva dels residus de diferent naturalesa. Els avantatges de les 
quals ens podem beneficiar mitjançant aquesta forma de selecció són de 
diversa índole. 

 
Una, per exemple, és la reducció del volum que ocupen: la barreja 

compacta de residus en forma de bola (per exemple, els petris) amb uns altres 
de formes allargades (les taules típiques de la fusta) produeixen buits que 
desaprofiten l'espai del contenidor i, en conseqüència, encareixen la gestió. Si 
a més tenim en compte els diferents valors dels costos d'abocament en 
l'abocador (en funció de la seva densitat), comprovarem que aquesta barreja 
de residus lleugers i pesats dificulta el reciclat i encareix la deposició i fins i tot 
el transport. 

 
Si es realitza una separació selectiva dels residus en diferents tipus, és 

necessari que cadascun d'ells sigui dipositat en un contenidor específic. Per 
exemple: en el cas dels plàstics i cartrons, hem d'utilitzar un sistema de 
deposició capaç de reduir el volum dels mateixos ja que d'una altra manera 
únicament estem emmagatzemant i transportant aire. Així mateix serà 
necessari que en els contenidors figurin clarament especificats els materials 
que ha d'allotjar cadascun d'ells. 
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Solament mitjançant la separació selectiva es pot portar a terme una gestió 
responsable dels residus especials. 

 
Residus tan comuns com olis, pintures, bateries, etc. han de ser separats 

dels residus inerts. Si es barregen amb ells, els residus inerts quedaran 
contaminats (novament, el factor econòmic actua com acció dissuasòria, 
perquè la deposició dels residus especials és més cara que la de la resta de 
residus). 

 
A continuació proposem una taula sobre la manera més convenient 

d'emmagatzemar les matèries primeres que arriben a l'obra, l'aplicació de la 
qual contribuirà a reduir la quantitat de residus que s'originen o el 
desaprofitament de materials:  
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REQUERIMENTS ESPECIALS 

Sorra i grava     
Emmagatzemar en una base dura 
per a reduir desaprofitaments. 

Terra superficial i roques     
Emmagatzemar en una base dura 
per a reduir desaprofitaments. 

Guix i ciment x  x  Evitar que s’humitegin. 

Maons i blocs de formigó. 
Llambordes 

  x x 
Emmagatzemar en el embalatges 
originals fins al moment de l’ús. 
Protegir del tràfic de vehicles. 

Peces de vorada.    x 
Protegir dels moviments de 
vehicles i del camió regador de 
betum 

Prefabricats de formigó    x 
Emmagatzemar en embalatges 
originals lluny dels moviments dels 
vehicles. 

Canonades ceràmiques i de 
formigó 

  x x 
Utilitzar separadors per a prevenir 
que roden. Emmagatzemar amb 
els embalatges originals fins el 
moment d’ús. Teules de ceràmica i 

pissarra 
 x x x 

Mantindre en els embalatges 
originals fins el moment de l’ús. 

Rajoles de revestiment x x   
Embolicar amb polietilè per a 
prevenir rallades 

Fusta x x  x 
Protegir tots els tipus de fusta de la 
pluja. 

Metalls x x   Emmagatzemar en els embalatges 
originals fins al moment de l’ús. 

Vidre pla i en general  x x  
Protegir el vidre dels trencaments 
causats per mal maneig o 
moviment del vehicle. 
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Pintures  x   Protegir del robatori 

Membranes bituminoses x x   Emmagatzemar en rotllos i protegir 
amb polietilé. 

Material aïllant x x   Emmagatzemar amb polietilé. 

Rajoles de València 
ceràmics x x  x 

Emmagatzemar en els embalatges 
originials fins el moment de l’ús. 

Fibra de vidre x   x  

Ferreteria x x    

Olis  x   
Emmagatzemar en camions, tancs 
o llandes segons la quantitat. 
Protegir el contenidor de danys per 
a reduir el risc de vessament. 

 
5.3. TRANSPORTS DE RESIDUS 

	  
Els residus deuen ser tractats i emmagatzemats correctament, o separats i 

aïllats on sigui necessari. 
 
El transport i la recollida dels residus s'han d'ajustar a uns criteris senzills. 

En primer lloc, és necessari descriure en un formulari els residus que van a ser 
transportats i abocats, amb la finalitat de controlar el seu itinerari, des del lloc  
on  es generen,  fins a la seva destinació final. Aquest document, a més, ajuda 
a planificar la disposició de residus en el futur. 

 
Els contenidors de magatzematge han d'estar clarament designats, tal com 

ens hem referit al tractar la gestió, doncs si la identificació és errònia, els 
residus es poden barrejar i resultar contaminats. És més difícil desfer-se 
d'aquests residus contaminats (que són, a més, un perill potencial) que dels 
quals solament contenen materials inerts. 

 
En aquest mateix sentit, durant el transport també s'ha de vetllar per 

mantenir els residus especials (filtres i llaunes d'olis, bateries, pintures i 
dissolvents, additius, etc.) separats dels residus inerts. 

 
Els materials sobrants han de transferir-se sempre a un transportista 

autoritzat, inscrit en el registre oportú. Si existissin dubtes sobre la legalitat del 
transportista, cal sol·licitar-li la documentació que ho acredita, i, arribat el cas, 
comprovar-la en el registre de l'Administració. 

 
5.4. MAQUINÀRIA PER AL MANEIG DELS RESIDUS 

	  
El tipus de maquinària necessària per a la manipulació dels residus depèn 

de la quantitat i característiques dels residus que s’originin. 
 
Per a decidir quin tipus de maquinària serà necessària per a la manipulació 

dels residus, hem de preveure quina quantitat d'ells s'originaran per setmana, el 
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lloc on s'emmagatzemaran, quins seran reciclats o reutilitzats i quins altres 
residus no previstos inicialment es poden generar. Una vegada definides 
aquestes previsions, podrem seleccionar quins mitjans utilitzarem. Existeix una 
àmplia diversitat de mitjans per a aquestes comeses, que, no obstant això, 
poden ser classificats en els tipus següents: 

 
· Contenidors tancats de petit volum. Són útils per a residus que poden 

descompondre's o bé per a aquells que han de tenir un tractament 
específic. Frenen el pas d'olors, insectes i rosegadors i impedeixen que el 
vent aboqui residus fora del recipient. Han d'estar clarament etiquetats. 

· Contenidors oberts, disponibles en diverses grandàries. La seva capacitat 
es mesura en m3. Són útils per a separar i emmagatzemar materials 
específics.  

· Contenidors amb rodes: útils per a grans quantitats de residus, de 15 m3 a 
30 m3. Ocupen més espai que els anteriors però la deposició és més 
eficaç.  

· Compactadores per a materials de baixa densitat i resistència (per 
exemple, residus d'oficina i embalatges). Redueixen els costos perquè 
disminueixen el volum de residus que surten fora de l'obra. 

· Trituradores de residus petris per a triturar formigons de baixa resistència, 
sense armar, i, sobretot, obra de fàbrica, maçoneria i similars. Són 
màquines de volum variable, si bé les petites són fàcilment desplaçables. 

· Bàscula per a obres on es produeixen grans quantitats de residus, 
especialment si són de pocs materials. Garanteix el coneixement exacte de 
la quantitat de residus que serà transportada fora de l'obra, i per tant que la 
seva gestió resulta més controlada i econòmica. 
 
5.5. ALTERNATIVES DE GESTIÓ DEL RESIDUS EN FUNCIÓ DEL 

MATERIAL 
	  

Cadascun dels diversos residus que s’originen en la construcció i demolició 
pot ser sotmès a alguna de les diferents alternatives de gestió que hem 
exposat anteriorment: uns materials admeten vàries, i per a uns altres només 
és recomanable una. 

 
A continuació presentem un breu recorregut sobre aquests materials i les 

seves alternatives de gestió: 
 

Terra superficial i 
d’excavació 

Reutilitzar en la formació de paisatges. 
Reutilitzar com reblert en la mateixa obra 

Asfalt 
Reciclar como asfalt. 
Reciclar com massa de farciment. 
 

Formigó 
Reciclar com grava en formigons. 
Reciclar com grava solta en ferms de carretera o per a 
emplenar forats 



ANNEX	  11:	  PLA	  DE	  GESTIÓ	  	  
DE	  RESIDUS	  

	  

	   Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	   13	  

Obras de fàbrica i petits 
elements 

Reutilitzar els petits elements (blocs…). 
Reciclar com grava en subbases de ferms, reblerts… 

Metalls 
Reutilitzar. 
Reciclar en nous productes. 

Fusta de construcció Reutilitzar per a andamis i closos. 
Reciclar per a taulers d’aglomerat. 

Elements arquitectònics Reutilitzar 

Embalatges 
Reutilitzar els palets com tarimes o taulers auxiliars 
per a la construcció de l’obra. 
Reciclar en nous embalatges i productes. 

Olis, pintures i productes 
químics 

Reutilitzar en la pròpia obra fins finalitzar el contingut 
del recipient 

 

6. CARACTERÍSTIQUES	  MATERIALS	  DELS	  RESIDUS	  QUE	  
S'ORIGINEN	  EN	  L'EXCAVACIÓ	  I	  DEMOLICIÓ	  

	  
6.1. TERRA SUPERFICIAL I D’EXCAVACIÓ 

	  
Encara que ambdós materials són terres que formen part del terreny, les 

seves diferents característiques obliguen a considerar diverses alternatives de 
reutilització, de manera que les tractarem per separat. 

 
6.1.1. Terra superficial 

	  
És un material delicat, però molt útil. S'ha de procurar utilitzar-la com més 

aviat millor després d'haver-la extret. 
 
La terra superficial és la capa orgànica del sòl, la qual sosté la vegetació. 

És, en efecte, un material delicat, que s'ha d'utilitzar immediatament. Si no fos 
possible, però està previst reutilitzar-la al final de l'obra, s'ha d'emmagatzemar 
curosament. 

 
L'alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la 

formació del paisatge artificial de la pròpia obra, per exemple en tots els llocs 
que es preveu la plantació de vegetació.  

 
Quan, a causa de les característiques de l'obra, no sigui possible reutilitzar-

la, convé contemplar altres possibilitats a més de la simple opció d'enviar-la a 
l'abocador: és possible que altres obres pròximes necessitin aquesta classe de  
terres per als usos que hem descrit.  
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Altres aplicacions d'interès són, per exemple, la reutilització en la 
restauració de sòls contaminats, en farciments de terres, en terraplens i en la 
reposició de perfils de pedreres abandonades. 

 
Aquesta classe de terra es pot barrejar amb altres materials per a ampliar 

així la gamma de productes resultants i les seves aplicacions potencials. Una 
d'aquestes aplicacions consisteix a millorar la seva composició amb l'addició de 
sorra, fertilitzants o escorces d'arbre triturades.  

 
Com ja hem exposat al principi, l'emmagatzematge curós de les terres és 

imprescindible per a aconseguir mantenir les qualitats del material. En aquest 
sentit s'haurien d'observar les següents recomanacions:  

 
· Emmagatzemar les terres superficials de manera que no existeixi perill de 

contaminació amb altres residus.  
· Evitar els danys que pot ocasionar el tràfic dels vehicles: no s'ha de 

permetre circular sobre les terres perquè es danya la seva estructura.  
· Delimitar un lloc exclusiu per a l'emmagatzematge de les terres, formant 

piles d'una altura inferior a dos metres (si són més altes, la pressió sobre 
les mateixes també danya la seva estructura).  

· La terra s'ha de mantenir tan seca com sigui possible, i la forma més fàcil 
d'aconseguir-lo és utilitzant-la com més aviat millor.  

· La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a 
reutilitzar-la, perquè els moviments causen la seva deterioració. 
 
6.1.2. Terres sobrants d’excavació 

	  
Si els moviments de terres necessaris per a l'execució de les obres es 

planifiquen correctament, les terres d'excavació es poden utilitzar en la mateixa 
obra. 

 
El transport de les terres sobrants d'excavació a l'abocador causa 

contaminació, i ocupen en ell un espai que hauria de destinar-se a altres 
materials més difícils de valoritzar Per tant és imprescindible que es planifiquin 
els moviments de terres necessaris per a així  reduir els sobrants, i que es 
planifiquin des del projecte mateix, establint com manipular el terreny perquè es 
produeixi la menor quantitat de terres sobrants.D’aquesta manera, es poden 
executar diverses alternatives: elevar la cota  del terreny, restaurar rases de 
préstec, no excavar massa els fonaments, refer el paisatge, etc.  

 
Així mateix, abans de decidir el trasllat a l'abocador, cal preveure la forma 

més senzilla possible per al moviment de volums de terra, i que, en alguns 
casos, s'haurien de conservar alguns sobrants d'excavació durant més temps 
del previst, per si més tard és necessari un eventual reemplaçament de 
material poc apropiat o contaminat.  

 
D'altra banda, cal tenir en compte que el transport de les terres a l'abocador 

suposa un cost econòmic apreciable, de manera que si evitem aquest 
transport, podem arribar a reduir el cost total de la partida referida al moviment 
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de terres (quan l'abocador no està pròxim a l'obra, el transport d'un metre cúbic 
de terres arriba a ser tan car com la seva extracció). I quant al transport, un 
important requeriment: és imprescindible que els camions que ho realitzen (tant 
si és a l'abocador com a altra obra) duguin els sobrants de terra tapats, ja que 
fàcilment podrien embrutar parts del recorregut. 

 
En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de l'excavació 

que han de ser desplaçats fora de l'obra, perquè el transport innecessari 
malgasta energia, genera pol·lució i costa diners. 

 
Finalment, és igualment important assegurar-se que les terres no han estat 

contaminades per usos anteriors o per les activitats desenvolupades sobre 
elles (és el cas, per exemple, de la contaminació per contacte amb residus 
tòxics produïts en la fabricació de productes diversos).  

 
En cap cas s'ha d'intentar reutilitzar cap material que pugui estar contaminat 

si prèviament no es neteja i un equip expert no aplica tècniques específiques 
de reutilització. 

 
6.2. FORMIGÓ 

	  
L'alternativa més avantatjosa és reciclar-lo en la pròpia obra com àrid,  en 

un formigó nou o en farciments de soleres i extradossat de murs de contenció. 
 
La utilització del formigó en grans quantitats és una constant de la 

construcció convencional actual. El formigó és el material dominant en les 
fonamentacions i estructures; també s'utilitza en paviments i diversos tipus de 
prefabricats no estructurals. És, en definitiva, el material més freqüent en les 
demolicions i en les obres. 

 
Aquests materials estan constituïts per substàncies naturals (la matèria 

primera del ciment també té aquest origen mineral), de manera que cada tona 
de residus de formigó que sigui reciclat (per exemple, com àrid per a un formigó 
nou) suposa un estalvi aproximat d'una tona d'àrid natural, que hauria de ser 
extret de les pedreres, amb els consegüents impactes ambientals i en el 
paisatge. Així doncs, reciclar els residus de formigó pot reportar estalvi de 
diners i, sens dubte, beneficiosos efectes ambientals. 

 
A més de reciclar aquests residus per a l'obra, també poden ser emprats en 

la formació del paisatge de les zones enjardinades comunes. L'ús intensiu en 
obres civils és igualment altra bona opció: per exemple, en subbases de 
carreteres i per a emplenar terraplens. Totes aquestes pràctiques estalvien els 
àrids naturals i redueixen els impactes associats al transport dels residus a 
l'abocador. 

 
Per a reciclar els residus petris és necessari utilitzar maquinària específica. 

Per això, en primer lloc s’ha de definir l'ús que tindran aquests residus, ja que 
serà aquest ús el qual determinarà el tipus de transformació que han de 
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sotmetre's. Existeixen diferents tipus de trituradores de materials petris que 
produeixen materials de característiques així mateix diferents.  
 

A continuació cal calcular la quantitat de residus que es produiran i la 
quantitat necessària en la nova construcció. En funció d'aquests càlculs 
s'optarà per la màquina trituradora o la central de reciclat (si la quantitat de 
formigó objecte de reciclatge és petita, no serà necessari el transport del mateix 
a una central de reciclatge). 

 
Si es precisa recórrer a una central de reciclatge, s'haurà d'esbrinar a quina 

distància de l'obra hi ha alguna instal·lació d'aquest tipus i en quines condicions 
accepta els residus. La principal condició per a la recepció és que estiguin nets, 
sobretot de residus no petris i de matèria orgànica. Això comporta que abans 
de començar la demolició s'ha de retirar tot tipus de mobiliari i altres accessoris 
susceptibles de contaminar els residus; a continuació aquests seran 
emmagatzemats en un lloc clarament assenyalat, en el qual no es barregin 
amb altres tipus de sobrants, perquè qualsevol altre residu que no sigui petri 
pot contaminar-los o bé limitar el seu potencial de reciclatge d'aquests. 

 
Per a millorar les possibilitats de reciclat s'han de separar els residus de 

formigó dels d'ofici de paleta i, sobretot, de la fusta, metalls i plàstics. 
 
Recomanació prioritària per als residus de formigó és que no es barregin 

amb guix o plaques de cartró-guix, perquè el contingut de sulfat d'aquests 
materials inutilitzaria tals residus per al seu ús com matèria primera d'un 
formigó nou.  

 
Així mateix si es barregen els residus de formigó amb els d'ofici de paleta, 

disminuiran les prestacions mecàniques del producte final i potser resulti inútil 
com àrid  per a formigó. En canvi, aquest tipus d'àrids sí es poden utilitzar en 
reblerts i subbases de carreteres. 

 
6.3. ASFALT I BETUM 

	  
Són materials que poden reciclar-se en la pròpia obra, o, fora d'ella, en una 

central, mitjançant processos en fred o en calent. 
 
La transformació de l'aglomerat asfàltic en la pròpia obra no requereix 

transport, però el transport resulta imprescindible si es recicla en una planta 
aliena a l'obra. Per tant, és preferible reciclar a peu d'obra perquè es produeix 
un estalvi en costos, en consum d'energia i s'aconsegueix una disminució de la 
contaminació de l'aire originada en el transport.  

 
Les aplicacions de l'aglomerat asfàltic són diverses: per a repavimentar, en 

vores de carreteres o per a farciment de forats i flonjall. No obstant això, per a 
reutilitzar o reciclar aglomerat asfàltic és necessari mantenir la qualitat del 
material, separant-lo d'altres residus que ho poden contaminar. Així cal 
preveure un àrea específica on emmagatzemar-lo i extremar les precaucions 
perquè no es barregi amb els altres residus. 
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Quan s'extreu l'asfalt del ferm de la carretera cal fer-ho  de manera que 
quedi separada la capa superficial d'asfalt d'altres inferiors en les quals està 
barrejat amb altres materials. Amb posterioritat, els residus necessitaran un 
pretractament que consisteix en triturar-lo  fins a aconseguir un material de 
grandària uniforme abans de reciclar-lo en noves barreges. 

 
6.4. FUSTA 

	  
Els residus de fusta presenten diverses possibilitats de valorització: des de 

la reutilització i reciclatge a l'aprofitament energètic. 
 
Existeixen diverses alternatives de valorització per als residus de fusta: des 

de la reutilització directa com elements arquitectònics, a la valorització 
energètica mitjançant la seva combustió controlada. Les més interessants són 
les què aconsegueixen reutilitzar-la o reciclar-la, per a això és imprescindible 
emmagatzemar correctament els residus de fusta, perquè, en efecte, amb un 
magatzematge per separat s'assoleix evitar: 

 
· La contaminació o els danys patits pel contacte amb altres residus. 
· La descomposició de la fusta, que pot convertir el residu en no inert. En 

particular ha de ser protegida de la pluja, per a impedir que augmenti el seu 
contingut d'humitat i sigui atacada per microorganismes. 

· La barreja amb altres residus inerts que reduiran la seva reciclabilitat. 
 

Les fustes dures en bon estat es poden reutilitzar sense problemes. 
Existeixen casos que el seu valor econòmic justifica fins i tot el cost del 
transport (per carretera i per mar fins a llocs allunyats, a més de 500 km de 
distància). 

 
Les fustes toves, en canvi, poden triturar-se i formar part del farciment de 

taulers d'encenall aglomerat que s'empren en diverses aplicacions. 
 
Dues circumstàncies afecten negativament les possibilitats de valorització 

dels residus de fusta: els tractaments que hagi estat sotmesa i les insercions de 
claus, cargols o altres petites peces metàl·liques.  

 
La fusta de construcció és habitualment tractada amb productes que la 

protegeixen de la putrefacció i de la infecció d'insectes com el corc. Alguns 
d'ells, no obstant això, són nocius per a la salut, i per tant converteixen els 
residus de fusta en un material perillós per a determinades aplicacions. Si,  hi 
ha sospites,  que la fusta ha pogut rebre algun d'aquests productes químics, 
s'ha de fer examinar i tractar adequadament. 

 
Si la fusta ha estat infectada per insectes, pot ser necessari sotmetre-la a un 

tractament abans de reutilitzar-la. Si la infecció persisteix, s'haurien de portar a 
terme  processos específics. Si, per contra, ha desaparegut, la fusta 
segurament es podrà reutilitzar, encara que serà necessari comprovar que la 
secció que ha quedat sigui suficient per a arribar a la resistència que es 
necessita en el nou ús. 
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La inclusió de peces metàl·liques en la fusta (claus, cargols o grapes) 

dificulta la recuperació i transformació dels residus de fusta perquè aquestes 
peces són difícils d'extreure i podrien arribar a danyar la maquinària de reciclat. 
Per tant, el primer serà localitzar-los per a després extreure'ls. Les peces de 
gran longitud o secció tenen menys inclusions (en relació amb el seu volum) 
que les primes i de grandària menor. De manera que a mesura que les 
seccions i la grandària disminueixen, els residus de la fusta són més difícilment 
reciclables perquè resulta excessivament car extreure aquestes peces. 

 
6.5. METALLS 

	  
Els residus metàl·lics són els més fàcilment valoritzables perquè posseeixen 

un gran valor. 
 
Es poden vendre sense problemes perquè posseeixen valor residual com 

ferralla. L'acer, l'alumini, el coure, etc. són materials ideals per a reciclar perquè 
existeix una demanda permanent i una indústria de transformació adequada. A 
més, les seves possibilitats de reciclat no es limiten a un sol tipus de productes, 
ja que formen part de productes que es troben en sectors diversos: entre uns 
altres, la indústria mecànica, la construcció i fins i tot objectes d'ús domèstic. 

 
D'altra banda el seu reciclat no solament és possible sinó molt convenient 

des del punt de vista mediambiental ja que la utilització dels residus metàl·lics 
pot reduir l'impacte que origina la producció de metalls. En concret: 

 
· Evita extreure grans volums de roca per a obtenir el mineral. 
· El procés de transformació del mineral en metall és intensiu en despesa 

d'energia i producció de diòxid de carboni 
· El transport des de les zones d'extracció allunyades dels grans centres de 

producció requereix de molta energia i provoca, novament, emissions de 
CO2. 
 

En altres sectors productius se separen els metalls per a reciclar-los de 
forma més eficient que en les demolicions. Encara avui en la construcció hi ha 
residus metàl·lics que no es recuperen i que van a parar a l'abocador; o bé no 
se separen selectivament de manera que es redueixen les seves possibilitats 
de reciclat. Hi ha, doncs, que deixar de costat aquestes accions i fomentar la 
reutilització i reciclat dels residus metàl·lics sempre que sigui possible. 

 
Per a facilitar el reciclat dels metalls, en primer lloc és necessari 

emmagatzemar-los correctament, separant els metalls dels restants residus. 
Aquesta separació selectiva ha de completar-se amb altra separació que tingui 
en compte els diferents tipus de metall. El metall no fèrric deu separar-se del 
metall fèrric, ja que el valor residual varia significativament d'un a altre.  

 
L'objectiu prioritari seria reutilitzar-los en la pròpia obra, o, de no ser així, 

emmagatzemar-los en ella i preparar-los per a ser reutilitzats en una altra. No 
obstant això, en la pràctica, l'opció del reciclatge és la més viable: els metalls 
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es poden vendre a un recuperador de ferralla, i aquest transportar-los a un 
reciclador que els transformarà en un nou producte. 

 
En l'actualitat la sostenibilitat del reciclat dels metalls és la més segura en 

relació amb qualsevol altre material. 
 
6.6. PLÀSTIC 

	  
Els residus plàstics presenten diverses possibilitats de valorització, des de 

la reutilització i el reciclatge a l'aprofitament energètic. 
 
Actualment la indústria del reciclat de plàstic rep molt pocs residus 

procedents del sector de la construcció ja que es produeixen en petites 
quantitats, en llocs molt dispersos i se solen presentar en dolentes condicions 
(brutícia, presència d'altres residus, etc.). 

 
Per tant, si volem reciclar plàstics, hauríem de portar a terme una operació 

important de neteja i desmuntatge selectiu abans de procedir als 
enderrocaments massius. 

 
6.7. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 

	  
En un edifici que s’ha d’enderrocar es poden reutilitzar molts més elements 

del que sembla a primera vista. 
 
En un edifici no solament es poden reutilitzar els elements arquitectònics 

amb valor artístic o antics. Existeixen molts altres que es troben en bon estat 
funcional i que poden ser reutilitzats després d'algunes petites transformacions. 
Aquests elements en general són valoritzables perquè existeix una demanda 
clara per a reutilitzar-los com a tals o fins i tot en usos diferents, més decoratius 
que funcionals. 

 
En definitiva, no cal subestimar els elements arquitectònics per vells, sinó 

que cal apreciar que l'antiguitat és un valor afegit, sobretot si aquests es 
conserven en bones condicions. A manera d'exemple, les alternatives de 
reutilització són les següents: 

 
Entre els elements que són buscats per la seva antiguitat o valor artístic 

destaquen les portes, peces de cambres de bany, escales, xemeneies, porxos i 
ràfecs, teules i rajoles de revestiment de sòls i parets, baranes i altres elements 
de forja. 

 
Entre els quals poden ser reutilitzats per les seves característiques 

funcionals quan es conserven en bon estat, sobresurten les portes, finestres, 
peces de cambres de bany i mobiliari de cuina. 

Perquè un element arquitectònic pugui reutilitzar-se és necessari que estigui 
en el millor estat possible, i per a preservar-lo cal retirar-lo de l'edificació abans 
que s'iniciï la demolició intensiva de l'edifici. El que es persegueix és impedir o 
minimitzar el dany físic (ratllades, cops, etc.) que puguin sofrir elements 
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valuosos (en alguns casos caldrà desmuntar-los o extreure'ls un a un, amb 
summa cura). 

 
 
6.8. RESIDUS ESPECIALS: TERRES CONTAMINADES, AMIANT, 

PRODUCTES QUÍMICS, ETC.  
	  

Els residus potencialment perillosos han de rebre una atenció especial 
dintre del procés d'enderrocament. S'haurà de realitzar la gestió més adequada 
per a ells. 

 
Una de les primeres tasques a desenvolupar en un enderrocament o en una 

excavació consisteix a identificar i recuperar els materials contaminants. 
 
L'objectiu no és reincorporar els materials a una nova construcció. 

Exclusivament hauríem d'aïllar-los de la resta per a sotmetre'ls a un tractament 
especial o transportar-los a un abocador específic. 

 
Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en 

una zona reservada, que pugui romandre tancada quan no s'utilitzi. Així mateix, 
els recipients en els quals es guardin han d'estar etiquetatges amb claredat i 
perfectament tancats per a impedir vessaments o pèrdues per evaporació. 

7. CARACTERÍSTIQUES	  MATERIALS	  DELS	  RESIDUS	  QUE	  
S'ORIGINEN	  EN	  L'OBRA	  

	  
7.1. FUSTA 

	  
L'objectiu preferent serà reutilitzar els mitjans auxiliars i els embalatges de 

fusta, procurant que tots ells provinguin de productes de fusta recuperats. 
 
La fusta és un material que en el nostre país s'utilitza freqüentment com 

mitjà auxiliar de l'execució de l'obra o en l'embalatge dels productes que arriben 
a ella. 

 
De fet en moltes obres s'utilitza més fusta com mitjà d'execució i embalatge 

que com material de construcció. Per exemple, els encofrats són habitualment 
de fusta i els palets per al transport de materials també. 

 
Els mitjans auxiliars i embalatges que arriben a l'obra s'han de reutilitzar 

tantes vegades com sigui possible. Solament quan estiguin molt danyats es 
convertiran en material per a reciclar. De la mateixa manera cal procurar que 
tots els mitjans i embalatges que s'emprin provinguin de productes de fusta 
recuperats. 

Hi ha doncs que salvar els residus de fusta i conservar-los separats d'altres 
residus que poden contaminar-los, per a així poder reutilitzar-los o reciclar-los 
més fàcilment. Si la fusta es podreix o contamina, disminueixen les seves 
possibilitats de ser reciclada. 
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En l'actualitat, el palet s'ha convertit en el suport universal per al transport 

de materials a l'obra i per al seu moviment dintre d'ella. S'utilitzen i reutilitzen 
diverses vegades, fins i tot es poden revendre. Sempre que sigui possible, 
s'han de retornar al proveïdor, ja que aquesta és la manera més segura que 
tornin a ser utilitzats. 

 
Quan es trenquen o danyen es poden reparar amb trossos d'altres palets 

prèviament desmuntats per a disposar materials de recanvi. En resum, és 
aquest un bon exemple de com un producte s'aprofita al màxim. 

 
No obstant això, quan els palets es troben en molt mal estat, s'acostuma a 

cremar-los en qualsevol lloc de l'obra. Es tracta d'una pràctica que cal eradicar 
definitivament. Les restes de palets encara són útils i fins i tot tenen un valor 
econòmic. 

 
Poden triturar-se i convertir-se en encenalls per a fabricar panells 

aglomerats de fusta o serradures. I com última destinació encara quedaria la 
valorització energètica. 

 
Quant als encofrats, també cal seguir una sèrie de recomanacions per a 

aprofitar-los millor i reduir els seus residus. Els encofrats s'han d'usar diverses 
vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar les retallades 
dels grans taulers per a utilitzar-los en peces de menor grandària, en racons i 
en superfícies de geometria no ortogonal en les quals s'han d'adaptar peces 
tallades apropiadament. 

 
Els taulers d'encofrat han de guardar-se bé ordenats i amatents perquè 

sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los a altra obra en la qual puguin 
tornar a ser usats. 

 
És una bona pràctica reservar en l'obra una zona destinada exclusivament a 

tots els residus de fusta. Si estan bé ordenats i classificats, la reutilització 
resulta molt fàcil ja que qualsevol operari que necessiti fusta sabrà on trobar-la. 

Per a facilitar la reutilització o el reciclat de la fusta, cal evitar tant el seu 
tractament amb productes químics com l'ocupació innecessària de claus. 

 
És necessari així mateix parar esment als tractaments de la fusta i els claus. 

Encara que aquests no resultin un problema per a l'encofrat i altres usos 
temporals, sí ho són, i de complexa solució, quan es pretén reciclar o reutilitzar 
la fusta en usos permanents, ja que són difícils d'extreure i dificulten el cort de 
la fusta. 

 
7.2. OBRA DE FÀBRICA I PETITS ELEMENTS 

	  
En la construcció convencional els materials de petit format (blocs, maons, 

etc.) són molt usuals. I per això molt freqüents són també els residus 
procedents d'aquests materials, l'origen principal dels quals resulta de les 
retallades de les peces i dels trencaments d'aquestes. En efecte, a pesar de la 
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seva petita grandària és molt corrent trencar-les i tallar-les per a adaptar-les a 
les necessitats dimensionals. També, una vegada executada l'obra, és habitual 
trencar o fer fregues en les parets i envans per a tendir el pas de les 
instal·lacions i altres treballs auxiliars. Els sobrants ceràmics són, doncs, els 
residus més comuns en algunes fases de l'obra. 

 
Els criteris prioritaris per a reduir la producció d'aquests residus són: 
 
· Utilitzar peces completes. Les retallades han de reutilitzar-se per a 

solucionar detalls que necessitin peces de dimensions més petites, el que 
evitarà trencar nous maons. 

· Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per a no trencar 
innecessàriament peces. 

· En l'obra, és convenient delimitar un àrea on es puguin dipositar les 
retallades d'aquests materials, a l'abast dels operaris que precisin 
reutilitzar-los. Si no existís una destinació per a ells en la pròpia obra, 
poden reutilitzar-se en una altra; solament és qüestió de disposar d'una 
bona organització logística (de fet, quan es construeix en èpoques de gran 
demanda de materials sempre es troba qui està disposat a reutilitzar-los). 

· En definitiva, cal  una correcta coordinació dimensional del projecte, això 
és, que tingui en compte el mòdul de l'obra de fàbrica utilitzada, ajudarà a 
reduir la quantitat de retallades i sobrants. 

· Aquests residus poden ser picats i reciclats com farciments de l'obra. 
· No obstant això, i finalment, si en l'obra no es troba la manera de reutilitzar 

els residus sobrants de l'execució de l'obra de fàbrica, existeix la possibilitat 
de picar-los i reciclar-los com farciments de la pròpia obra. En aquest cas 
pot ser necessari disposar d'una petita trituradora per a obtenir àrids de la 
grandària necessària. 
 
7.3. METALLS 

	  
Cal aprofitar totes les alternatives que s'ofereixen per a la recuperació dels 

metalls, perquè el valor econòmic de la ferralla és suficient per a fer viable el 
reciclat. 

 
Quan parlàvem dels residus metàl·lics de demolició dèiem que, a pesar dels 

clars avantatges mediambientals de la seva recuperació (superior a les quals 
podem aconseguir amb altres residus), no sempre es procedeix així: els residus 
metàl·lics del procés de construcció, sobretot dels embalatges, sovint es 
llencen amb els enderrocs de l'obra i no arriben a reciclar-se (i en aquest punt 
també ens hem referit, al tractar els residus metàl·lics de demolició, dels 
desavantatges que suposa actuar d'aquesta forma enfront dels avantatges de 
reutilitzar o reciclar els metalls). 

A continuació, tractarem d'explicar com podem reduir, reutilitzar o reciclar 
els residus de metall: 

 
· Per a reduir-los, cal aconseguir que els perfils i barres d'armadures arribin a 

l'obra amb la grandària definitiva. És convenient que arribin llistes per a 
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col·locar en obra, tallades, doblegades i, preferiblement, muntades. Així no 
es produiran residus i facilitarem a més la seva posada en obra. 

· Per a reutilitzar-los, cal preveure en quines etapes de l'obra es poden 
originar demandes d'aquestes restes, i emmagatzemar-los per separat, a 
mesura que es produeixen, per a després usar-los quan es necessitin. 

· Per a reciclar-los, és convenient separar els metalls fèrrics dels ferrosos, ja 
que els uns i els altres tenen característiques diferents, i el preu de compra 
també ho és. Altra alternativa és implicar al subministrador del material en 
la recollida de sobrants o buscar empreses que subministrin a les obres 
contenidors per al magatzematge del metall residual i que després es facin 
càrrec de la seva gestió. 
 
7.4. EMBALATGES I PLÀSTICS 

	  
La gestió dels residus d'embalatge en l'obra és una qüestió de previsió. 

Sense una planificació apropiada, l'embalatge pot convertir-se en un veritable 
problema. És necessari, per tant, temps i espai per a separar i emmagatzemar 
la gran diversitat d'embalatges que es concentren en l'obra: cartró, paper i 
plàstic. 

 
La millor alternativa (que pot estalviar temps i diners) és que el proveïdor del 

material reculli els seus propis embalatges perquè és ell qui disposa de les 
millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. No obstant això, 
si l'embalatge roman en l'obra es poden seguir les següents recomanacions per 
a reduir el seu impacte: 

 
· No separar l'embalatge fins que es vagi a emprar el producte. Així es 

conservarà en millors condicions. 
· Guardar els embalatges immediatament després de separar-los del 

producte. Si no s'actua així, es deterioren ràpidament, causen desordre en 
l'obra i són difícilment reciclables. 

· Utilitzar materials que vinguin embolicats en embalatges reciclats. Els 
proveïdors han de saber la procedència dels materials d'embalatge. 

· Si l'obra produeix grans quantitats de cartró o paper, pot ser convenient 
dotar-se d'una màquina compactadora per a reduir el seu volum i vendre'ls 
ja empaquetats. 

· Respecte a altres tipus de plàstics (aïllants, canonades, fusteries, etc.), la 
millor opció és també que el proveïdor o l'industrial que serveix d'aquest 
material s'encarregui de la seva gestió. Si aquesta opció no fos possible, 
hauríem de sospesar la viabilitat de portar a terme una classificació 
selectiva i reciclar els residus. Per fi, i com últimes opcions, ens quedarien 
la valorització energètica i l'abocador de sobrants no especials. 
 
7.5. RESIDUS ESPECIALS: OLIS PINTURES I PRODUCTES QUÍMICS 

	  
L'aplicació i utilització d'aquests materials en l'obra originen residus 

potencialment perillosos que necessiten un maneig curós. 
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Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en 
una zona reservada, que romangui tancada quan no s'utilitzi. Així mateix, els 
recipients en els quals es guardin han d'estar etiquetats amb claredat i 
perfectament tancats per a impedir vessaments o pèrdues per evaporació. Els 
recipients en si mateixos també mereixen un maneig i evacuació especials 
perquè contenen productes fàcilment inflamables, raó per la qual s'han de 
protegir de la calor excessiva o el foc. 

 
En la pràctica, la solució desitjable és que no es generin. És a dir, reduir el 

seu volum tant com sigui possible mitjançant la utilització completa del 
contingut dels pots: cal establir com acabar el contingut d'aquest pot que 
encara té pintura en lloc de pensar en com desfer-nos d'ell. Altra bona 
alternativa per a les pintures i similars és dipositar-les en plantes que acullen 
aquest tipus de sobrants, on particulars o organitzacions no governamentals 
poden recollir-les per a utilitzar-les. 

 
Si no es manipulen  amb suficient cura, aquests residus poden contaminar 

fàcilment altres residus o materials pròxims. Per altra banda, els combustibles i 
productes químics més perillosos,  s'haurien de guardar en un espai tancat per 
un mur impermeable (i respecte a aquesta classe de productes, cal vigilar el 
seu maneig sobretot quan es reposen o emplenen els continguts). Igualment, 
s'ha d'evitar que aquestes accions s'executin prop de corrents d'aigua o 
desguassos. Els tancs d'emmagatzematge d'olis també han de quedar 
allunyats. 

 
 

8. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA GESTIÓ DE 
RESIDUS 

	  
S'ha valorat el cost del transport dels diferents residus generats en l'obra 

des del tall a centre de tractament. 
 
L'estimació econòmica corresponent a la gestió de residus s'inclou en el 

pressupost general, on es pot trobar diferents partides per la gestió dels residus 
generats a l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ	  	  

El control de les obres és el conjunt de comprovacions que s’han de fer 
durant l’execució́ a fi de garantir que s’ajustin a les finalitats que van motivar-ne 
la contractació, tant pel que fa a la definició́ de les obres, com a la seva 
qualitat, al compliment del contracte i al seu cost.  

Les operacions bàsiques de control són la inspecció́ i l’assaig normalitzat en 
cadascuna de les fases successives en que s’executen les obres. La inspecció́ 
i l’assaig normalitzat realitzats de forma coordinada durant l’execució́ de cada 
activitat de l’obra constitueixen els cicles de control de cada activitat bàsica.  

Els cicles de control determinen les pautes per a la correcta execució i un 
ordre d’actuació que pot minimitzar els condicionants que afecten l’execució de 
les obres.  

Els cicles de control introdueixen un ordre correcte d’activitats que pot 
facilitar el compliment del contracte (control del termini d’execució́) i pot 
permetre la construcció́ de les diferents unitats d’obra amb els mínims 
condicionants.  

La persona encarregada i responsable del control és la direcció facultativa 
de les obres, que ha de realitzar les funcions d’inspecció́ i ordenar l’execució́ 
dels assaigs normalitzats que generalment s’encarreguen a un laboratori 
homologat.  

Es defineixen com tres etapes de comprovació:  
 
1) Control de recepció en obra: prescripcions sobre els materials  
2) Control de qualitat en l’execució: prescripcions sobre l’execució de l’obra   
3) Control de qualitat de l’obra acabada  

2. CONTROL	  DE	  RECEPCIÓ	  EN	  OBRA:	  PRESCRIPCIONS	  SOBRE	  
ELS	  MATERIALS	  

 
A l'apartat del Plec de Condicions del projecte, corresponent a les 

Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de 
subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i 
manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials 
utilitzats en l'obra.  

 
El control de recepció consistirà en realitzar diferents assaigs de 

comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la 
reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en el corresponent Estudi de 
control de Qualitat. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, 
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sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà 
determinades.  

 
El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè 

aporti els certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes 
que s'incorporin a l'obra. 

3. CONTROL	  DE	  QUALITAT	  EN	  L’EXECUCIÓ:	  PRESCRIPCIONS	  
SOBRE	  L’EXECUCIÓ	  PER	  UNITAT	  D’OBRA	  	  

	  
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre 

l'execució  per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat 
d'obra.  

 
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han   

passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels  components 
de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant 
això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra).  
 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions 
de control mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a 
cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de 
servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.  

 
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera 

orientativa, la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes 
més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part 
del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució. 

 
A continuació es detallen els diferents assaigs que s’han de realitzar sobre 

l’execució de les unitats d’obra definides al projecte:  
 
1) Rebliment de terres 
2) Formigó HA-25/B/20/IIa 
3) Acer armadures (B-500) 
4) Estructura d’acer  
5) Paviment de formigó  

3.1. REBLIMENT	  DE	  TERRES	  	  
	  
La direcció d’obra ha de realitzar l’acceptació i control de procedència del 

material, el control geomètric i de l’execució. Per fer aquestes comprovacions, 
es realitzaran els següents assajos:  
	  

- PROCTOR MODIFICAT: 1 assaig per cada 1.500 m3 de material o canvi 
de material  
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- GRANULOMETRIC: 1 assaig per cada 1.500 m3 de material o canvi de 
material  

- LIMITS D’ATTERBERG: 1 assaig per cada 1.500 m3 de material o canvi 
de material  

- ASSAIG DE LOS ANGELES: 1 assaig per cada 1.500 m3 de material o 
canvi de material  

- EQUIVALENT DE SORRA: 1 assaig per cada 1.500 m3 de material o 
canvi de material  

- DENSITATS IN SITU: 1 assaigs per cada 400 m3 de compactació o 
canvi de material   

- HUMITATS IN SITU: 1 assaigs per cada 400 m3 de material o canvi de 
material  

	  
Es realitzarà una presa de mostra a origen per realitzar els assagis, previs a 

l’acceptació del material.  

3.2. FORMIGÓ	  HA-‐20/B/20/IIa	  
	  

La direcció d’obra ha de realitzar la inspecció visual, control de les 
característiques i posada en obra. Aquest control es realitzarà mitjançant els 
següents assaigs:  
	  

- RESISTENCIA A COMPRESIÓ: 4 assaig per cada 50 m3 de formigó 
col·locat 

- CONSISTENCIA DEL FORMIGÓ (con d’Abrams): 4 assaig per cada 50 
m3 de formigó col·locat 
 

Cada assaig consistirà en 1 con d’Abrams i 4 provetes:  
 

- 1 a trencar als 7 dies  
- 3 a trencar als 28 dies  

 

3.3. ACER	  B500	  S	  
	  

La direcció d’obra ha de realitzar la inspecció visual, control de les 
característiques i posada en obra. Aquest control es realitzarà mitjançant els 
següents assaigs:  

 
- SECCIÓ EQUIVALENT + RESSALTS ADHERÈNCIA: 1 per cada 

diàmetre de barra  
- DOBLEGAT: 1 per cada diàmetre de barra 
- DOBLEGAT +  DESDOBLEGAT: 1 per cada diàmetre de barra 
- TRACCIÓ: 1 per cada diàmetre de barra  
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3.4. ACER	  ESTRUCTURA	  	  

3.4.1. Controls	  a	  realitzar	  
	  
Traçabilitat dels materials utilitzats 

Traçabilitat dels materials utilitzats (xapes, tubs i perfils) amb la 
corresponent revisió dels certificats, en conformitat amb les normes: EN 
100025, CTE Documento Básico SE-A, i DIN 17100. Certificats tipus 3.1.b. 
segons EN 10204. 

 

Homologació dels procediments de soldadura 

Seguiment i control del compliment dels processos de soldadura segons el 
codi ASME IX o la norma UNE-EN-ISO 15614-1. 

 

Qualificació dels soldadors 

Homologació de soldadors segons codi ASME IX o norma UNE-EN-287 part 
1+AC 

 

Material d’aportació 

Seguiment, traçabilitat i control dels materials d’aportació, comprovant que 
estan en bon estat de conservació i manipulació per al seu ús. 

 
Preparació de vores 

Preparació de bisells segons plànols de taller i norma CTE Documento 
Básico SE-A. S’estudiarà la seqüència de soldadura per tal de no coaccionar 
les peces. 

 

Control dimensional i geomètric de les seccions 

Control dimensional dels components a unir, alineació, curvatures, mòduls, 
segons els plànols de fabricació o el que s’indica a la norma bàsica NBE-MV-
104 o la UNE-76100. A les unions en angle, es mesurarà la gorja de soldadura 
en un 100% (l’amplada mínima de la gorja de soldadura serà de 2.50 mm i 
l’amplada màxima no superarà del 70% del gruix de la peça més prima, a no 
ser que aquesta solament sigui accessible des d’un costat). 

3.4.2. Inspecció	  de	  soldadures	  
	  

Totes les soldadures s’inspeccionaran visualment al 100%. Es realitzaran 
assajos addicionals en els punts on es sospiti que pot haver-hi defectes.  

 
Els assajos no destructius a realitzar són: radiografies, ultrasons, partícules 

magnètiques o líquids penetrants (les radiografies podran substituir-se per 
ultrasons en soldadures de difícil accés sempre i quan hi hagi l’autorització 
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escrita de la direcció d’obra. Els líquids penetrants i les partícules magnètiques 
són assajos intercanviables, preferint-se les partícules als líquids). 

 
El nivell de control de les soldadures serà el següents: 

3.4.2.1. Partícules	  magnètiques	  o	  líquids	  penetrants	  

Unions en angle amb/sense penetració. 

- Nivell de control: 20% 
- Nivell d’acceptació: UNE-EN-25817 nivell B. 

3.4.2.2. Radiografiat	  o	  ultrasons	  
	  
Unions a testa de cordons superiors de bigues amb penetració completa 

- Nivell de control a taller: 20% 
- Nivell de control a obra: 100% 
- Nivell de qualitat: UNE-EN-25817 nivell B. 

 
Unions ala/ànima de bigues amb penetració completa 

- Nivell de control: 20% 
- Nivell de qualitat: UNE-EN-25817 nivell B. 

 
Unions en T, rigiditzadors/ales - rigiditzadors/ànimes a penetració (ultrasons) 

- Nivell de control: 10% 
- Nivell de qualitat: UNE-EN-25817 nivell B. 

3.4.2.3. Control	  d’execució	  de	  les	  soldadures	  

No s’autoritzarà la soldadura a temperatures inferiors a 5ºC. En peces de 
gruix igual o superior a 25 mm es garantirà que es fa un precalentament 
anterior a la soldadura i es mantindrà una temperatura entre passades en 
funció del gruix a soldar. 

3.5. PAVIMENTS	  DE	  FORMIGÓ	  I	  RELLIGA	  
	  

La direcció d’obra realitzarà l’acceptació del material mitjançant el certificat 
del fabricant, la comprovació de les característiques demandades, la inspecció 
visual a obra i el control d’execució.  

4. CONTROL	   DE	   RECEPCIÓ	   DE	   L’OBRA	   ACABADA:	  
PRESCRIPCIONS	   SOBRE	   VERIFICACION	   A	   L’ESTRUCTURA	  
ACABAT	  

 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre 

verificacions s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per 
l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de 
l'obra; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 
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Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació 

aplicable, contingudes en el preceptiu Estudi de pla de control de qualitat  
redactat pel Director d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció 
facultativa durant el transcurs de l'obra. 
 

5. VALORACIÓ	  ECONÒMICA	  DEL	  CONTROL	  DE	  QUALITAT	  	  
 

A continuació s’annexa el pressupost del control de qualitat de l’obra. 
Aquest ascendeix a una quantitat de NOU MIL TRES-CENTS DEU EUROS 
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (9.310,75 €) i està inclòs en el pressupost 
d’execució material de l’obra mitjançant una partida alçada.  
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PRESSUPOST	  GENERAL	  



Control de qualitat

PRESSUPOST * Data: 27/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C. Qualitat

Capítol 03 Fonaments

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)

63,26 1,000 63,26

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)

17,95 1,000 17,95

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
21)

28,29 1,000 28,29

4 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 12)

101,73 2,000 203,46

5 J0721101 U Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de
volum de la injecció de beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció
EHE-08 (P - 13)

114,22 1,000 114,22

6 J0722302 U Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons
UNE-EN 445 (P - 14)

53,18 1,000 53,18

7 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 15) 543,98 1,000 543,98

8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)

14,96 2,000 29,92

9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 17)

82,25 1,000 82,25

10 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 11)

18,62 1,000 18,62

TOTAL Capítol 01.03 1.155,13

Obra 01 Pressupost C. Qualitat

Capítol 04 Estructura

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons
la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 16)

18,91 324,000 6.126,84

2 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 11)

18,62 1,000 18,62

3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 12)

101,73 1,000 101,73

4 J441B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i
classificació d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 25)

52,43 2,000 104,86

5 J441D00S u Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 571-1, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15 (P - 26)

26,60 2,000 53,20

6 J441J008 u Inspecció pel mètode de partícules magnètiques d'una unió soldada,
segons la norma UNE-EN 1290, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 12 (P - 27)

37,66 2,000 75,32

TOTAL Capítol 01.04 6.480,57

Obra 01 Pressupost C. Qualitat

EUR



Control de qualitat

PRESSUPOST * Data: 27/06/15 Pàg.: 2

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 02 Moviment de terres i excavacion

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95 1,000 120,95

2 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 24)

104,16 1,000 104,16

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99 1,000 38,99

4 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 23) 88,61 1,000 88,61

5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06 1,000 81,06

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

13,65 10,000 136,50

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 2,000 129,06

8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92 1,000 47,92

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13 1,000 36,13

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16 1,000 43,16

TOTAL Subtitol 01.06.02 858,24

Obra 01 Pressupost C. Qualitat

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 04 Drenatge

1 JFG12A01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400
mm de diàmetre, com a màxim, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 31)

75,09 1,000 75,09

TOTAL Subtitol 01.06.04 75,09

Obra 01 Pressupost C. Qualitat

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 05 Murs de contenció i rampes

1 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de
tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306  (P - 28)

90,28 1,000 90,28

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)

17,95 0,000 0,00

4 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

EUR



Control de qualitat

PRESSUPOST * Data: 27/06/15 Pàg.: 3

5 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 11)

18,62 1,000 18,62

6 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 30)

212,64 1,000 212,64

7 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 19)

14,96 1,000 14,96

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)

63,26 0,000 0,00

9 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de
fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2 (P -
29)

143,98 1,000 143,98

10 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 12)

101,73 1,000 101,73

11 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,11 1,000 96,11

TOTAL Subtitol 01.06.05 741,72

(*) Branques incompletes

EUR
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AMIDAMENTS	  	  	  	  



Control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST C. QUALITAT
Capítol 03  FONAMENTS

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J0721101 U Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons
l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J0722302 U Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C. QUALITAT
Capítol 04  ESTRUCTURA

1 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438
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Control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 324,000

2 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J441B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J441D00S u Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 J441J008 u Inspecció pel mètode de partícules magnètiques d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 1290, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 12

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST C. QUALITAT
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 02  MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACION

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 3

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
i UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C. QUALITAT
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 04  DRENATGE

1 JFG12A01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons el
plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C. QUALITAT
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 05  MURS DE CONTENCIÓ I RAMPES

1 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma
UNE-EN ISO 306

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4
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Control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la
norma UNE-EN 1452-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE	  DE	  PREUS	  Nº	  1	  	  	  	  



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/06/15 Pàg.: 1

J0304L03P-1 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

J030U010P-2 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

96,11 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

J03D2202P-3 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

J03D4204P-4 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 i UNE 103104

36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

J03D7207P-5 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

47,92 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

J03D8208P-6 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

64,53 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

J03DA209P-7 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95 €

(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

J03DK10YP-8 U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 81,06 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

J03DK20HP-9 U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,16 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

J03DN10ZP-10 U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 38,99 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

J0713104P-11 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE EN 1015-4

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

J071530CP-12 U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

101,73 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

J0721101P-13 U Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de
beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08

114,22 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

J0722302P-14 U Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 53,18 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

J0723300P-15 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 543,98 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/06/15 Pàg.: 2

J0B1770BP-16 U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
7438

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

J0B21103P-17 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

J0B25101P-18 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B27103P-19 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36068

14,96 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

J0B28103P-20 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

J0B2G103P-21 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

J2VCR10PP-22 U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

J2VGM10XP-23 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 88,61 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

J2VGY20XP-24 U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

104,16 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

J441B007P-25 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10

52,43 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

J441D00SP-26 u Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

26,60 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

J441J008P-27 u Inspecció pel mètode de partícules magnètiques d'una unió soldada, segons la norma
UNE-EN 1290, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 12

37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

JFA13A0HP-28 U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE-EN ISO 306

90,28 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

JFA1800AP-29 U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de
trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2

143,98 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/06/15 Pàg.: 3

JFA19C01P-30 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

212,64 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

JFG12A01P-31 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

75,09 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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QUADRE	  DE	  PREUS	  Nº2	  



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/06/15 Pàg.: 1

P-1 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

31,70 €

Sense descomposició 31,70000 €

P-2 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

96,11 €

Sense descomposició 96,11000 €

P-3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 31,70 €

Sense descomposició 31,70000 €

P-4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 i UNE 103104

36,13 €

Sense descomposició 36,13000 €

P-5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

47,92 €

Sense descomposició 47,92000 €

P-6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

64,53 €

Sense descomposició 64,53000 €

P-7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95 €

Sense descomposició 120,95000 €

P-8 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 81,06 €

Sense descomposició 81,06000 €

P-9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,16 €

Sense descomposició 43,16000 €

P-10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 38,99 €

Sense descomposició 38,99000 €

P-11 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE EN 1015-4

18,62 €

Sense descomposició 18,62000 €

P-12 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

101,73 €

Sense descomposició 101,73000 €

P-13 J0721101 U Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de
beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08

114,22 €

Sense descomposició 114,22000 €

P-14 J0722302 U Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 53,18 €

Sense descomposició 53,18000 €

P-15 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 543,98 €

Sense descomposició 543,98000 €

P-16 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
7438

18,91 €

Sense descomposició 18,91000 €



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/06/15 Pàg.: 2

P-17 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

Sense descomposició 82,25000 €

P-18 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

Sense descomposició 63,26000 €

P-19 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36068

14,96 €

Sense descomposició 14,96000 €

P-20 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95 €

Sense descomposició 17,95000 €

P-21 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

28,29 €

Sense descomposició 28,29000 €

P-22 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938

13,65 €

Sense descomposició 13,65000 €

P-23 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 88,61 €

Sense descomposició 88,61000 €

P-24 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

104,16 €

Sense descomposició 104,16000 €

P-25 J441B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10

52,43 €

BV25B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10

52,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 J441D00S u Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

26,60 €

BV25D00S u Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

26,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 J441J008 u Inspecció pel mètode de partícules magnètiques d'una unió soldada, segons la norma
UNE-EN 1290, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 12

37,66 €

BV25J008 u Inspecció pel mètode de partícules magnètiques d'una unió soldada, segons la norma
UNE-EN 1290, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 12

37,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE-EN ISO 306

90,28 €

Sense descomposició 90,28000 €

P-29 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de
trencament) , segons la norma UNE-EN 1452-2

143,98 €



Control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/06/15 Pàg.: 3

Sense descomposició 143,98000 €

P-30 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

212,64 €

Sense descomposició 212,64000 €

P-31 JFG12A01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

75,09 €

Sense descomposició 75,09000 €
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RESUM	  DEL	  PRESSUPOST	  	  



Control de qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subtitol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subtitol 01.06.01  Treballs previs 0,00

Subtitol 01.06.02  Moviment de terres i excavacion 858,24

Subtitol 01.06.04  Drenatge 75,09

Subtitol 01.06.05  Murs de contenció i rampes 741,72

Subtitol 01.06.06  Acabats 0,00

Capítol 01.06  Urbanització 1.675,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.675,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 0,00

Capítol 01.02  Moviment de terres i excavacions 0,00

Capítol 01.03  Fonaments 1.155,13

Capítol 01.04  Estructura 6.480,57

Capítol 01.05  Acabats 0,00

Capítol 01.06  Urbanització 1.675,05

Capítol 01.07  Varis 0,00

Obra 01 Pressupost C. Qualitat 9.310,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.310,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost C. Qualitat 9.310,75

9.310,75

euros
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ÚLTIM	  FULL	  	  	  



Control de qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 9.310,75

13 % Despeses generals SOBRE 9.310,75........................................................................ 1.210,40

6 % Benefici industrial SOBRE 9.310,75............................................................................ 558,65

Subtotal 11.079,80

21 % IVA SOBRE 11.079,80............................................................................................... 2.326,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.406,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS )
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1. INTRODUCCIÓ	  	  
 

 L’estudi de l’impacte ambiental és un dels paràmetres, inclosos dintre dels 
que tradicionalment es valoren en un projecte, juntament amb els tècnics, 
socials i econòmics. La preocupació cada vegada major de la societat respecte 
els aspectes ambientals fa necessària la inclusió del present estudi d’impacte 
ambiental.  

 
Com el medi ambient es considera un recurs limitat, les tècniques d’impacte 

ambiental són  un instrument adequat per la prevenció dels recursos naturals i 
la defensa del medi ambient, al permetre anticipar els impactes negatius que 
un projecte pot ocasionar, i així determinar les mesures correctores oportunes.  

 
Les mesures preventives i correctores de l’impacte ambiental que es 

recullen al present projecte venen de l’avaluació realitzada a la anàlisis 
ambiental de les alternatives.  

 
En aquest annex es detallen algunes consideracions ambientals que s’han 

tingut en compte, així com les mesures preventives, correctores i 
compensadores incorporades al projecte.  

2. NORMATIVA	  
	  

La legislació mediambiental es molt dispersa, i resulta difícil establir les lleis 
a aplicar, donat que unes son específiques i altres tenen caràcter sectorial:  

2.1. NORMATIVA	  EUROPEA	  
-‐ Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L 
núm. 175, de 05.07.1985. 

-‐ Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica 
la Directiva 1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 

-‐ Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 
21.07.2001. 

2.2. NORMATIVA	  DE	  L'ESTAT	  
-‐ Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE 

núm. 155, de 30.06.1986. (incorpora la Directiva 1985/337). 
-‐ Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució 

del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. 
BOE núm. 239, de 05.10.1988. 

-‐ Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, 
d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (incorpora 
la Directiva 1997/11). 
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2.3. NORMATIVA	  DE	  LA	  GENERALITAT	  DE	  CATALUNYA	  
-‐ Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 

03.06.1988. 
-‐ Altra normativa complementària: 
-‐ Diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat que certs tipus 

de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte 
ambiental. 

-‐ Urbanisme. Llei 2/2002, d'urbanismes (DOGC núm. 3600, de 
21.03.2002). Especifica que els plans d'ordenació urbanística municipal i 
els plans parcials urbanístics han de contenir com a mínim l'informe 
mediambiental. 

-‐ Carreteres. Llei 7/1993, de carreteres (DOGC núm. 1807, de 
11.10.1993). Decret 130/1998 de prevenció d'incendis forestals en les 
àrees d'influència de les carreteres (DOGC núm. 2656, de 09.06.1998). 

-‐ Espais naturals. Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais 
d'Interès Natural (DOGC núm. 1714, de 01.03.1993), modificat pel 
Decret 213/1997. Llei 12/1985, d'espais naturals (DOGC núm. 490, de 
30.11.1984). 

-‐ Accés al medi natural. Llei 9/1995 i Decret 166/1998, de regulació de 
l'accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2083, de 02.08.1995 i 
DOGC núm. 2680, de 14.07.1998 respectivament) 

-‐ Fauna. Llei 3/1988 de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 
18.03.1988). Ordres de 23.11.1994 i 10.04.1997 d'ampliació del llistat 
d'espècies protegides. 

-‐ Directiva Hàbitats. Directiva 1992/43 relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (DOCE-L núm. 206, de 
22.07.1992) 

3. OBJECTIUS	  DE	  L’ESTUDI	  	  D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  	  
 

Els objectius d’aquest tipus d’estudi són: identificar, descriure i valorar els 
efectes previsibles que es puguin produir sobre els diferents aspectes 
ambientals ( directes o indirectes; simples, acumulatius o sinèrgics; a curt, mitjà 
o llarg termini; positius o negatius; permanents o temporals; reversibles o 
irreversibles; recuperables o irrecuperables; periòdics o d’aparició irregular; 
continus o discontinus) .  

4. ANÁLISI	  DEL	  PROJECTE	  	  

4.1. OBJECTE	  DEL	  PROJECTE	  	  
 

Mitjançant el present projecte es pretén realitzar un mirador sobre 
l’embassament de Sau al terme municipal de Tavertet. Intentant minimitzar 
l’impacte ambiental que provoca una construcció d’aquest tipus però a la 
vegada, buscant un atractiu turístic pel municipi. Apropant el poble i els 
visitants a la naturalesa que envolta la zona.   
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4.2. DESCRIPCIÓ	  DEL	  PROJECTE	  	  
	  

 A continuació es detallen una sèrie de característiques per poder 
posteriorment analitzar en detall el projecte que estem tractant.  

4.2.1. Situació	  del	  projecte	  	  
	  

El mirador es situa sobre l’embassament de Sau al terme municipal de 
Tavertet. Es troba situat en una zona allunyada del nucli urbà però actualment 
existeix un camí per arribar a la ubicació exacta del mirador. Es tracta d’una 
zona poc transitada i per tant, es conserva en bon estat.  

 
Per arribar es pot accedir en vehicle o caminant. Un dels objectius de la 

construcció d’aquest mirador, es augmentar el turisme de la zona i propiciar 
diferents rutes de senderisme.  

4.2.2. Característiques	  de	  l’actuació	  	  
	  

En termes generals, el nucli urbà no es veurà afectat per les obres 
detallades en el present projecte. S’intentarà no afectar en la mesura del 
possible, les cases existents o zones de valor ecològic i reduir així l’impacte 
ambiental.  

 

4.2.3. Previsió	  d’impactes	  	  
 

L’estimació dels impactes presenta sempre una certa dosis d’incertesa, com 
a conseqüència de:  

 
1) La falta de coneixement de la resposta de molts components de 

l’ecosistema i el medi social davant d’una acció determinada  
2) La carència d’informació detallada sobre alguns components del 

projecte. En moltes ocasions, es presenten desviacions respecte el 
projecte original que no poden ser tingudes en compte. 

 
Les alteracions es poden descriure segons el medi receptor: medi físic, 

medi biològic, medi paisatgístic o medi socio-econòmic. S’ha de tenir en 
compte, que el concepte d’impacte porta associat un efecte que pot ser negatiu 
o positiu.  

 
Es pot assegurar que la realització d’aquest projecte introduirà una sèrie de 

millores entre les quals destaquen:  
-‐ Increment de la seguretat i comoditat pels usuaris de la zona  
-‐ Desenvolupament dels recursos locals  
-‐ Revalorització de la zona  
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5. ESTUDI	  DEL	  MEDI	  	  

5.1. OBJECTIUS	  DE	  L’ESTUDI	  	  
 

Previ a la realització de qualsevol projecte es necessari adquirir un bon 
coneixement del medi com a base per:  
 

-‐ Poder identificar els elements i processos que poden ser alterats per el 
projecte  

-‐ Possibilitar la relació causa-efecte dels impactes  
-‐ Valorar la qualitat del medi  

5.2. ÀMIT	  DEL	  MEDI	  AFECTAT	  	  
 

Donat que l’obra s’instal·larà enmig del Parc Natural de les Guilleries-
Collsacabra, l’àmbit principalment afectat pels impactes ambientals serà 
aquest.  

 

5.3. ESTUDI	  DE	  L’ENTORN	  	  
	  
Al Real Decret 1131/1988, del 30 de Setembre (article 6), venen definits els 

aspectes ambientals que poden ser alterats i en conseqüència, objecte 
d’estudi: població humana, flora, vegetació, paisatge, ecosistema, patrimoni 
històric, relacions socials i condicions d’assossec.  

 
No obstant, l’estudi de l’entorn s’acostuma a realitzar diferenciant els 

diferents medis que l’integren: físic, biològic, perceptual i social.  
 
En aquest cas, s’ha de tenir en compte que la zona on s’ubica l’obra es un 

entorn de gran interès natural i cultural.  
 

5.3.1. Medi	  físic	  	  
	  

Clima  
 

La caracterització climàtica te importància perquè permet la interpretació 
d’altres aspectes del medi físic (vegetació, ús del sòl, etc.). Els principals 
paràmetres s’indiquen a la següent Taula 1:  

 
Precipitació mitjana anual 750 mm 

Oscil·lació tèrmica anual Màxima: 36,1º  
Mínim: -6,6º  

Humitat relativa 78,7% 
 

Taula 1. Clima zona de Tavertet 
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El clima d’Osona és Mediterrani Continental Humit, tot i que als relleus del 
Nord (àrea prepirinenca) i de l’Est (Montseny, Guilleries i Collsacabra) la 
precipitació́ és abundant o molt abundant i la temperatura és més baixa. La 
precipitació́ cau de manera regular durant tot l’any, però l’hivern és l’estació 
més seca. Pel que fa a la temperatura, l’estiu és calorós a la Plana de Vic i més 
fresc a la resta. L’hivern és fred a tota la comarca, amb inversió tèrmica i boires 
que afecten sovint la plana. L’amplitud tèrmica és alta al Centre i Oest de la 
comarca i només l’estiu queda lliure de la possibilitat de glaçades.  

Qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire és alta degut a que es tracta d’una zona amb poc tràfic 
rodat i en mig d’un parc Natural. La quantitat de vehicles que es mouen per la 
zona es reduïda, ja que existeixen poques finques allunyades del nucli urbà de 
Tavertet.  

Geologia i geomorfologia  

Els efectes sobre la geologia i la geomorfologia es produiran per el 
moviment de terres i l’ocupació del terreny, així com l’explotació dels jaciments 
d’àrids per l’obtenció dels materials necessaris.  

Hidrologia  

L’aigua es un component que s’ha de tenir en gran consideració, ja que 
igual que l’aire són elements de transmissió dels impactes.  

Edafologia  
 

Es necessari considerar el sistema edàfic, ja que es l’element bàsic per la 
producció de vegetació. El sòl de la zona està composat per roca calcària i la 
principal vegetació que hi ha són alzines, roures, faig, pins i altres arbustos.  
 

5.3.2. Medi	  biològic	  	  
La vegetació es pot veure afectada per l’ocupació del sòl derivat de la 

construcció i per la urbanització de la zona. 
  
Respecte a la flora de la zona, hi ha una vegetació molt abundant, amb 

boscos compactes d’alzina, roure, faig i pi, així com altres tipus d’arbres i 
arbustos. Copioses plantes petites i herbes acaben de configurar una vegetació 
de més de 400 espècies de flors diferents. 

 
Pel que fa a la fauna, hi ha una bona quantitat de mamífers, d’aus, de rèptils 

i amfibis, algun peix, cargols i una gran varietat d’insectes, que es poden veure 
també afectats durant el procés de construcció degut principalment al soroll de 
la maquinària.  
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5.3.3. Medi	  paisatgístic	  	  
	  

Es tracta d’un factor difícil de valorar, però el paisatge es una altre variable 
que s’ha de considerar, especialment des del punt de vista de la seva capacitat 
per observar les actuacions que s’han de dur a terme. 
En la seva valoració s’acostuma a tenir en compte tres variables: visibilitat, 
qualitat paisatgística i fragilitat del paisatge.   
 

L’obra està inclosa al Parc Natural de les Guilleries-Collsacabra, però s’ha 
intentat buscar una estructura amb el menor impacte sobre el terreny: una 
estructura en voladís i un ancoratge amb el mínim impacte visual.  

 

5.3.4. Medi	  socioeconòmic	  	  
	  
L’interès de contemplar el medi radica en que aquest serà modificat per 

l’actuació.   
	  
Demografia  
 

La finalitat de l’anàlisi es determinar el volum de població que es veurà 
afectada pel projecte: les seves característiques evolutives, estructurals i 
cultures.  
 

El poble va estar aïllat i sense carretera fins ben entrada la segona meitat 
del segle XX. Això, i l'espectacular entorn natural que l'envolta; frondosos 
boscos i cingleres, el proveeixen d'un encant molt especial. El nucli urbà 
constava inicialment de només tres carrers, que encara s'anomenen de la 
mateixa manera: "Carrer de Dalt", "Carrer del Mig" i "Carrer de Baix". 
Els darrers 20 anys el poble ha crescut força i actualment el nombre de 
persones censades al municipi es de 148 habitants.  
 
Factors socioculturals  
 

Són un ampli conjunt d’elements que ja sigui pel pes específic que els 
atorga els habitants de l’àmbit d’estudi, o per l’interès declarat per la resta de la 
col·lectivitat, fa que s’hagi de realitzar un tractament especial.  
 

1) Sistema cultural: donat que es tractat d’una alternativa que 
incrementarà la comoditat pels usuaris, no sembla probable que hi hagi 
una gran oposició al projecte.  
 

2) Patrimoni històric: es posarà especial atenció en la conservació dels 
jaciments arqueològics que poden haver per la zona.  

 
Sector primari  
 

Engloba aquelles activitats econòmiques desenvolupades a l’agricultura, 
ramaderia, pesca, caça i mineria. S’ha de posar especial atenció:  



ANNEX	  13:	  ESTUDI	  	  
D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  	  

	  

	   Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	   9	  

1) La distribució del total d’explotacions agràries, segons la seva extensió 
superficial  

2) Grau de parcel·lació  
3) Producció econòmica del sector  

 
S’ha de posar especial atenció a les activitats agrícoles i de ramaderia que 

existeixen per la zona.  
 
Sector secundari  
 

Queda definit per les activitats transformadores, industria, construcció i 
producció d’energia.  
 

El sector industrial es poc important al municipi de Tavertet.  
 
Sector terciari  
 

Es caracteritza per una producció on el resultat final no és un producte físic; 
agrupa les activitats de serveis, transport, comerç, administració, etc.  

 
Es tracta d’un sector molt important pel municipi, sobretot a l’estiu on 

l’augment de població es considerable. D’aquí la importància del projecte per 
fomentar encara més el sector terciari.   

6. ANÀLISI	  DELS	  IMPACTES	  	  

6.1. CONCEPTES	  GENERALS	  	  
 

Mitjançant la identificació de les accions que poden ocasionar impactes, així 
com els elements ambientals, es necessari establir una relació causa-efecte 
que ens permeti definir les interaccions entre ells.  

	  

6.2. IDENTIFICACIÓ	  DE	  LES	  ACCIONS	  	  
	  

Les principals accions es produiran durant la fase de construcció. A la 
següent taula (Taula 2), es presenta la relació entre els possibles efectes que 
tenen les diferents accions que es produiran durant el procés de construcció:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX	  13:	  ESTUDI	  	  
D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  	  

	  

	   Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	   10	  

 

 
Taula 2. Relació entre accions i efectes  

 

6.3. INTERACCIÓ	  ENTRE	  ELS	  ELEMENTS	  DEL	  MEDI	  I	  LES	  ACCIONS	  
D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  	  

 
Es recull mitjançant una matriu d’interacció entre els elements del medi i les 

accions d’impacte ambiental. Per files apareixen els elements ambientals i per 
columnes les accions del projecte que poden ocasionar efectes ambientals ( es 
tracta d’una matriu de Leopold reduïda i particularitzada per un projecte d’un 
mirador).  
 
 A continuació s’estableixen les magnituds de l’impacte que una acció pot 
ocasionar sobre un element :  
0: No hi ha impacte  
1: Hi ha impacte (o pot  existir, si no s’adopten les mesures oportunes) 
1: Hi ha impacte i pot ser important  
 
 
 
 
 

 Moviment de 
maquinària 

Destrucció de 
la vegetació 

Abocaments 
accidentals 

Increment de 
nivells 

Augment de nivells 
d’immissió 

x    

Increment de nivells 
sonors 

x    

Canvis micro y macro 
climàtics 

 x   

Afectació de la massa 
d’aigua superficial 

  x  

Compactació del sòl x    
Destrucció directa de la 
vegetació 

x    

Destrucció de l’hàbitat 
de les especies 

 x   

Efecte barrera pels 
animals 

 x   

Increment de riscos 
d’atropellaments 

x    

Augment de sorolls no 
desitjables 

x   x 

Redistribució espacial 
de la població 

   x 

Efectes sobre la salut 
per contaminants i 
sorolls 

  x x 
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Obres de 
fàbrica           1 1 1  1  1 

Mà d’obra   1 1 1    2        
Medis 

econòmics         2        

Transport de 
materials  1 1            1   

 
Sumant els valors per columnes de cada element, obtenim un  indicador de 

la importància dels efectes que una acció té sobre el medi.  

7. CONDICIONS	  DE	  LA	  DECLARACIÓ	  D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  	  
	  

Seran d’obligat compliment totes les mesures correctores i els 
condicionants ambientals proposats que s’imposen en aquest Estudi 
d’impacte Ambiental.  

 
S’inclouen, com a condicionat ambiental, una sèrie de mesures 

especifiques encaminades a reduir considerablement les afectacions sobre 
el medi:  

 
-‐ Limitar en la mesura del possible, el trànsit de càrrega i maquinària 

pesada amb la finalitat de minimitzar les molèsties sobre la població  
-‐ Les formes naturals del terreny s’han de respectar en la mesura del 

possible. A les zones on no es pugui respectar la topografia del terreny, 
es proposa la suavització de les arestes als límits dels talussos i 
posterior restauració.  

-‐ S’haurà de garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies 
-‐ S’hauran de tramitar els expedients que habiliten l’ocupació de domini 

públic terrestre.  
-‐ Es respectarà, en la mesura del possible, la vegetació autòctona amb la 

finalitat de conservar la major naturalitat possible de l’entorn de l’obra. 
Addicionalment, es durà a terme el Pla de restauració proposta a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental per les zones afectades.  

-‐ Es realitzarà un control exhaustiu, durant tota la fase d’obra com la fase 
d’explotació, de l’aparició d’espècies al·lòctones invasores. S’hauran 
d’extreure en la seva totalitat i gestionar de forma correcta.  
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-‐ Durant la fase de moviment de terres, es realitzarà el seguiment 
arqueològic integral per part d’un arqueòleg degudament autoritzat.  

-‐ L’emplaçament final del dipòsit de residus inerts necessaris, es decidirà 
d’acord a les conclusions d’un estudi específic en el que es valoren les 
diferents alternatives d’emplaçaments.  

-‐ A més, es tramitarà un Informe Mediambiental a la Direcció General de 
Medi Ambient que decidirà el grau de la implementació de les mesures 
correctores proposades, així com el compliment de la legislació 
mediambiental aplicable al projecte.  
 

Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es 
detecta algun impacte ambiental no previst a l’Estudi d’Impacte Ambiental, 
s’haurà de comunicar a la Direcció General de Medi Ambient, que determinarà 
si s’han d’aplicar noves mesures correctores.  

8. MESURES	  PREVENTIVES	  I	  CORRECTORES	  DE	  L’IMPACTE	  	  
	  

A continuació es recullen totes les mesures preventives i correctores a 
aplicar.  

 
S’aplicarà durant tota la construcció les mesures preventives el “Compromís 

i Garantia Ambiental” habituals en aquest tipus d’obres, més les específiques 
requerides per aquesta. Aquestes mesures quedaran detallades al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte de construcció.  

 

8.1. MESURES	  PREVENTIVES	  DE	  CARÀCTER	  GENERAL	  	  
 

El contractista ha d’anomenar, a l’inici de les obres, un “Responsable Tècnic 
de Medi Ambient”.  

 
Es contarà amb la presencia d’un Arqueòleg titulat i degudament autoritzat 

pel Departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya durant 
les tasques d’esbrossada i retirada de terreny vegetal al llarg del traçat 
proposat.  

 
Si durant l’obra apareix un jaciment o qualsevol troballa que es consideri 

que pot tenir un significat arqueològic, l’empresa responsable de les obres 
haurà de paralitzar de forma cautelar les tasques que puguin afectar, i remetre 
de forma immediata al Servei de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya un informe del fet per la seva valoració i per determinar si s’ha de 
realitzar una excavació d’urgència amb l’objectiu de recuperar les restes 
arqueològiques, no reactivant l’activitat en aquest punts fins que no sigui 
comunicat per el Servei de la Generalitat.  

 
Prèviament a l’inici de les obres el Contractista elaborarà un Pla 

d’Emergències Ambientals, en el qual es definirà en detall el protocol d’actuació 
davant qualsevol imprevist o accident amb repercussions ambientals 
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significatives. Aquest Pla serà aprovat amb el vist i plau del Responsable 
Tècnic del Medi ambient i contemplarà almenys les següents situacions:  

-‐ Afecció del medi hídric  
-‐ Aparició de fauna morta  
-‐ Afecció sobre el confort sonor a l’entorn de les viviendes unifamiliars 

existents a la zona del traçat  
-‐ Risc sobre el Patrimoni Arqueològic  

 
Durant tota l’obra, es limitarà en la mesura del possible, el trànsit de 

vehicles de càrrega i maquinària pesada pel nucli urbà.  
 

8.2. MESURES	  PREVENTIVES	  ESPECÍFIQUES	  	  
	  

Al següent apartat es recullen un conjunt de mesures i consideracions que 
seran aplicades, amb caràcter general, per la realització de tots els treballs i 
unitats d’obra. El seu compliment assegurarà l’absència o minimització dels 
impactes ecològics, conseqüentment, el desenvolupament d’una obra 
d’excel·lència ambiental.    

	  

8.2.1. Mesures	  per	  la	  protecció	  de	  l’atmosfera	  	  
	  
-‐ Amb l’objectiu de minimitzar els processos de contaminació deguts als 

gasos generats per la maquinària que realitzarà l’obra, s’aplicarà la Llei 
38/1972, del 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, així 
com el Decret 833/1975, del 6 de febrer, d’ampliació de l’anterior Llei i de 
les seves modificacions parcials.  

-‐ De forma regular, i segons el detallat al Pla de Vigilància Ambiental, es 
realitzaran mostres d’emissions dels diferents tipus de maquinàries per 
garantir l’estricte compliment dels límits legalment establerts.  

-‐ Es realitzarà un control de les principals fonts generadores de pols: 
tasques d’excavació, transport i càrrega dels materials per evitar 
molèsties sobre les urbanitzacions i habitatges unifamiliars. Es procedirà 
a realitzar regs periòdics en aquells camins d’accés a l’obra, 
instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària per mantenir les zones 
permanentment humides. La periodicitat dels regs s’adaptarà a les 
característiques dels materials i a la climatologia existent.  

-‐ El transport dels materials excedentaris o els procedents de les canteres 
amb susceptibilitat d’emetre pols, es realitzaran amb una coberta. 
Aquesta mesura també es realitzarà a les zones d’emmagatzematge de 
materials amb risc d’erosió eòlica o vents dominants.  

 

8.2.2. Mesures	  de	  protecció	  contra	  el	  soroll	  	  
	  

-‐ S’haurà de mantenir en òptimes condicions els sistemes  d’escapament 
de les pales, camions i tota la maquinària utilitzada a l’obra que estigui 
dotada de motors de combustió, amb la finalitat que els nivells de soroll 
no superin els màxims Leq dB(A) recomanats per la O.M.S. Com a 
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valors de referència, sense detriment dels nivells exigits per les 
respectives normes municipals de Tavertet, ninguna àrea habitada ha de 
suportar més de 55 Leq dB(A) de nit, 65 de dia, ni un Lmax de 90dB (A), 
mesurats a 2 metres de les façanes i a qualsevol altura.  

-‐ Per reduir el soroll emès a les operacions de càrrega, transport, 
descàrrega i perforacions, es procurarà la utilització de compressors i 
perforadores de baix nivell sònic, la revisió i control periòdica dels 
silenciadors dels motors, i la utilització de revestiments elàstics a les 
caixes de bolquets  

-‐ Amb l’objectiu de verificar el model bàsic del soroll aplicat a l’Estudi 
d’Impacte Ambiental, el Programa de Vigilància Ambiental establirà una 
sèrie de mesures. 

	  	  

8.2.3. Mesures	  per	  la	  protecció	  dels	  sòls	  i	  la	  vegetació	  	  
	  

-‐ Abans de l’inici de la esbrossada es posarà una tanca perimetral a la 
zona, amb l’objectiu de minimitzar l’ocupació del sòl i afectació de la 
vegetació. Aquesta mesura també es realitzarà respecte a les zones 
auxiliars i els camins d’accés per restringir la circulació peatonal o de la 
maquinària. Aquest tancament es revisarà de forma continuada per 
comprovar el perfecte estat del mateix garantint  la seva perfecta 
funcionalitat.  

-‐ La construcció de camins, llocs d’emplaçament d’equips, zones 
d’emmagatzematge, préstec, etc. S’han d’estudiar minuciosament i 
evitar ocupar zones sensibles i vulnerables ambientalment. Com a criteri, 
s’hauran de situar fora del domini públic hidràulic i la zona de servitud, 
escollint zones impermeables i degradades. No es realitzaran tasques 
de reparació i manteniment de maquinària, vehicles i eines a motor a la 
zona d’actuació.  

-‐ Es procedirà a recuperar la capa superior del sòl vegetal que pugui estar 
directa i/o indirectament afectada per l’obra per la seva posterior 
restauració  

-‐ L’emmagatzematge de sòls es realitzarà amb altures no superiors a 1,5 
metres amb objectiu de possibilitar la seva aeració i evitar la 
compactació. En cas de ser necessari, es procedirà al reg i abonat que 
garanteixi la conservació de les seves característiques edàfiques. 

-‐ Es minimitzarà l’afecció generada per la creació de camins d’accés 
utilitzant els ja existents  

-‐ Es tindrà com a criteri del responsable de medi ambient de l’obra, el 
extreure aquells arbres amb elevat interès de conservació per la seva 
posterior replantació en un altre entorn.  

-‐ S’haurà de realitzar un exhaustiu control, durant la fase d’obra com 
d’explotació, de l’aparició d’espècies al·lòctones. S’hauran d’extreure en 
la seva totalitat i gestionar de forma correcta.   
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8.2.4. Mesures	  per	  la	  gestió	  de	  residus	  	  
	  

-‐ Els olis residuals procedents d’operacions amb vehicles i la maquinària, 
s’emmagatzemarà a envasos estancs que es transportaran als centres 
de tractament autoritzats.  

-‐ Es localitzaran i identificaran els punts de recollida a Tavertet o propers 
a la zona, als quals s’enviaran regularment els materials susceptibles de 
recollida  

-‐ S’habilitaran instal·lacions auxiliars per el tractament de les aigües 
procedents del rentat de canaletes o cubes de formigó. 

-‐ Així mateix, s’estudiarà la viabilitat d’aprofitament de l’aigua producte de 
la neteja de les cubes o altres rentats. Es considera que l’addició de fins 
a l’aigua, pot permetre el seu ús al propi procés de fabricació del 
formigó, mentre que la resta d’una cuba  no buidada completament, pot 
utilitzar-se com àrid per formigó posterior.   

-‐ Es garantirà la reutilització de tots aquells materials que sigui viable  i la 
separació en origen dels residus sòlids, amb la finalitat de facilitar el seu 
reciclatge. Es presentarà especial atenció als residus perillosos, que 
s’han d’emmagatzemar sota les degudes condicions de seguretat 
ambiental i entregar-se a un gestor autoritzat.  

 

8.2.5. Mesures	  per	  la	  protecció	  del	  patrimoni	  arqueològic	  	  
	  

-‐ Si durant els diferents treballs d’execució de les obres apareixen restes o 
objectes d’interès arqueològic o cultural, es paralitzaran les obres i es 
procedirà immediatament a avisar a la Direcció d’Obra i al departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

-‐ Dins del Programa de Vigilància Ambiental previst, s’inclourà un control 
arqueològic durant la fase del moviment de terres.  

 

8.2.6. Mesures	  de	  restauració	  	  
 

Es tracta de propostes d’actuació per minimitzar l’erosió i augmenta la 
recuperació ambiental i integració paisatgística en la totalitat dels elements 
directament associats a l’obra. Així mateix, es contempla la restauració d’altres 
elements associats indirectament: àrees utilitzades amb abocadors, camions 
d’obra, zones d’emmagatzematge o parcs de maquinària i instal·lacions 
auxiliars. Aquestes mesures son:  

 
-‐ Totes les plantacions proposades es realitzaran amb especies pròpies 

de la zona, tenint en compte les característiques físiques i de vegetació 
de l’entorn  

-‐ Els camins de sorra construïts per l’accés a les obres i les zones 
d’emplaçament de vehicles i material, que no siguin necessaris un cop 
finalitzades les obres, s’hauran d’inutilitzar i es realitzarà la restauració 
paisatgística dels terrenys afectats. Els que hagin de romandre en 
servei, seran objecte d’actuacions d’integració paisatgística.  
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8.3. MESURES	  MÉS	  SIGNIFICANTS	  EN	  FASE	  DE	  PROJECTE	  	  
 
De totes les mesures detallades en el present annex, les mesures que tenen 
especial repercussió a la fase de projecte són les següents:  
 

-‐ Es plantaran exemplars d’arbres o arbustives autòctones a les zones de 
domini públic, especialment al peu dels terraplens. Les espècies 
escollides i la seva disposició geomètrica serà tal que no contrasti amb 
l’entorn de la zona, procurant un aspecte de naturalitat. S’intentarà 
assegurar la integració al paisatge de l’estructura i les obres associades. 

-‐ El material utilitzat per l’estructura es acer Corten, el qual té un impacte 
visual més reduït.  
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Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,37000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,37000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,37000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,37000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,74000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,74000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,73000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,12000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,37000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,86000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,86000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,94000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,94000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,86000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 18,69000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,34000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,37000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 19,86000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,69000 €
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C11020Q0 h Mini-compressor de 36 m3/h 4,18000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 93,84000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 69,38000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,82000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 159,56000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 51,21000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C150G132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1.952,34000 €

C150G232 u Muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 5.167,96000 €

C150G332 u Transport de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.067,18000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1705900 h Formigonera de 430 l 4,25000 €

C1811200 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 1000 kN 28,40000 €

C1811500 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN 65,10000 €

C1812000 h Equip per a injecció de beurada 15,29000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 31,33000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,92000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C3E57C00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
sense entubació, de diàmetre 125 cm

130,62000 €

C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 35 cm

25,58000 €

C3EZ1500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons d'extracció
amb entubació perduda

5.750,00000 €

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00000 €

C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles 4.840,00000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

100,42000 €

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 1.993,00000 €
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CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,14000 €
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90630530 u Tac de nylon de cop cilíndric,5 mm de gruix i 70mm diàmetre 0,17000 €

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,00000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 19,31000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,50000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0512402 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel 94,25000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,21000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,12000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/B/20/IaI de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B065780A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,03000 €

B065CA1E m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

95,64000 €

B06NMB2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 100% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

52,74000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B06QC36A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició I+E

86,14000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,14000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

B0A62M90 u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella 5,18000 €

B0A6AN9L u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària 17,69000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,57000 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,17000 €

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

49,00000 €

B0B51420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

62,17000 €

B0C5C623 m2 Placa de 240x240 mm dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm. 15,83000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 212,84000 €

B0D6U200 u Placa d'ancoratge i fixacions per a puntals prefabricats d'apuntalament de mur pantalla 276,93000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,06000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B1530001 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís,
d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de
llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per
puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a 50 usos

57,45000 €

B15Z6AA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb
muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut

4,22000 €

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

59,55000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,34000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 212,84000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,05000 €

B1Z0Y360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70
cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb
contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, per a
seguretat i salut

1,57000 €

B35C1110 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 2 tones de pes 137,80000 €

B44Z8021 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,01000 €

B44ZJ035 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,21000 €

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura

2,05000 €

B44ZT047 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols

2,24000 €

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura

2,07000 €

B4A7G5P0 u Placa de repartiment 76,55000 €

B4A812A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 50 mm de diàmetre i 0,3 mm 2,34000 €
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B4Z55PL0 u Passador lliscant d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de llargària 177,09000 €

B4Z7U012 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780 N/mm2 de
límit elàstic, per a ancoratge d'estructures.

27,26000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,72000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 13,09000 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, 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

4,13000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9F1C100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior de Breinco o
similar

16,68000 €

B9V2CWJ0 m Esglaó de pedra artificial imitant la pedra de preu alt, d'una peça en escaire i bisell 67,02000 €

B9V2D3Q0 m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 37,86000 €

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar 1,83000 €

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar 4,51000 €

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina amb
perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

58,76000 €

BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

195,18000 €

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 60
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades
entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre forats, per a
col·locar amb fixacions mecaniques

154,25000 €

BB15C180HKST u Barana LINEA de SANTA & COLE de 3 trams sense travesser, de 9,12 m de llargària total. Suport
format per quatre platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat esmerilat, unides amb cargols d'acer
inoxidable de cap avellanat Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de gruix del
mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada en dues parts: suport i tub. Amb l'element
s'adjunten les instruccions de muntatge i els cargols de fixació. El suport s'encasta 100 mm al
paviment i es fixa amb una platina de 125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita
manteniment. Pes: 100 kg. Transport, muntatge i col·locació no inclosos., ref. 1191 de la serie
Barana Línea de tres trams de SANTA&COLE

2.250,00000 €

BBM1APD1 u Placa informativa de 90x90 cm amb pintura no reflectora 107,54000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

47,77000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

36,16000 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

53,96000 €

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

49,17000 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10,14000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre 1,92000 €

BD5A2F00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 200 mm de diàmetre 5,50000 €

BD5H8JD4 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 300 a 380 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal

109,99000 €

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als
suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20

250,00000 €

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 235,69000 €

BQ21R001 u Paperera trabucable de d 38 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil benito model
PA-600-IM o semblant,

157,00000 €
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BRI3A020 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un percentatge de
buits superior al 90 % i de 8 a 10 mm de gruix

3,93000 €

PPRAAC28209 u Enllaç rosca femella hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref. PPRAAC28209 de
la sèrie PPR de BLANSOL

95,26000 €

PPRAAC29209 u Enllaç rosca mascle hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref. PPRAAC29209 de
la sèrie PPR de BLANSOL

85,03000 €

ULM2150907 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900, ample
interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per
recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts per metre
inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada,
proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, Model
FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat sengons la declaració de
conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA

280,99000 €
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D060M033 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
430 l

Rend.: 1,000 65,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 19,34000 = 13,53800

Subtotal: 13,53800 13,53800

Maquinària

C1705900 h Formigonera de 430 l 0,300 /R x 4,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

Materials

B0512402 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,150      x 94,25000 = 14,13750

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,700      x 18,12000 = 12,68400

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 16,54000 = 23,15600

Subtotal: 50,27090 50,27090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13538

COST DIRECTE 65,21928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,21928

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,34000 = 17,40600

Subtotal: 17,40600 17,40600

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,50000 = 25,57500

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,00000 = 11,70000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 53,06340 53,06340
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COST DIRECTE 71,76090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,76090

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,34000 = 19,34000

Subtotal: 19,34000 19,34000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 18,02000 = 26,66960

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 103,30000 = 46,48500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 73,48060 73,48060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19340

COST DIRECTE 94,22500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,22500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,34000 = 20,30700

Subtotal: 20,30700 20,30700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,21000 = 84,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 132,55660 132,55660
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20307

COST DIRECTE 154,32092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,32092

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,21115 0,21115

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,57000 = 0,59850

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

Subtotal: 0,61033 0,61033

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,82359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82359

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,21115 0,21115

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,84459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84459

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,21115 0,21115

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

Subtotal: 0,64183 0,64183

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,85509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85509
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P-1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,00000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 1,95000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14500

P-2 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 23,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 86,18000 = 4,48136

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 93,84000 = 16,60968

Subtotal: 21,09104 21,09104

COST DIRECTE 21,09104
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,10910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20014

P-3 E221D8A8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 43,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 86,18000 = 5,42934

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,366 /R x 93,84000 = 34,34544

Subtotal: 39,77478 39,77478

COST DIRECTE 39,77478
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,97748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,75226

P-4 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 45,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,101 /R x 50,00000 = 5,05000

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,518 /R x 69,38000 = 35,93884

Subtotal: 40,98884 40,98884
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COST DIRECTE 40,98884
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,09888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,08772

E2412069 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 37,34000 = 5,60100

Subtotal: 5,60100 5,60100

COST DIRECTE 5,60100
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,56010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16110

E24220A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 46,80000 = 4,68000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,60326

Subtotal: 5,28326 5,28326

COST DIRECTE 5,28326
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81159

P-5 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

COST DIRECTE 5,56000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11600

P-6 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,095 /R x 51,21000 = 4,86495

Subtotal: 4,86495 4,86495
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COST DIRECTE 4,86495
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35145

E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 46,80000 = 4,68000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,60326

Subtotal: 5,28326 5,28326

COST DIRECTE 5,28326
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81159

P-7 E2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,095 /R x 51,21000 = 4,86495

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,60326

Subtotal: 5,46821 5,46821

COST DIRECTE 5,46821
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01503

E31522C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 106,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700

Subtotal: 5,60700 5,60700

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,27000 = 75,09700

Subtotal: 75,09700 75,09700



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

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

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08411

COST DIRECTE 96,46311
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,64631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,10942

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,86000 = 0,15888

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,37000 = 0,13422

Subtotal: 0,29310 0,29310

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84459 = 0,84459

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,16000 = 0,00592

Subtotal: 0,85051 0,85051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00440

COST DIRECTE 1,14801
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26281

P-8 E32BMA88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,86000 = 0,53622

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 22,37000 = 0,60399

Subtotal: 1,14021 1,14021

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,17000 = 2,60400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,16000 = 0,02134

Subtotal: 2,62534 2,62534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 3,78265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,37827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16092

E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

Rend.: 1,000 2.192,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

1,000 /R x 1.993,00000 = 1.993,00000
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Subtotal: 1.993,00000 1.993,00000

COST DIRECTE 1.993,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 199,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.192,30000

E3E5836E m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó
HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
35 cm

1,000 /R x 25,58000 = 25,58000

Subtotal: 25,58000 25,58000

Materials

B065CA1E m3 Formigó HA-30/L/10/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa+Qa

0,120      x 95,64000 = 11,47680

Subtotal: 11,47680 11,47680

COST DIRECTE 37,05680
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,70568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76248

E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,21115 0,21115

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,16000 = 0,00696

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84459 = 0,84459

Subtotal: 0,85155 0,85155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00317

COST DIRECTE 1,06587
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17245
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E3EZ1500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons
d'extracció amb entubació perduda

Rend.: 1,000 6.325,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3EZ1500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons d'extracció amb
entubació perduda

1,000 /R x 5.750,00000 = 5.750,00000

Subtotal: 5.750,00000 5.750,00000

COST DIRECTE 5.750,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 575,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.325,00000

P-9 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 95,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 22,37000 = 2,68440

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120

Subtotal: 11,65560 11,65560

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,27000 = 75,09700

Subtotal: 75,09700 75,09700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17483

COST DIRECTE 86,92743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,69274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,62018

E3F515C1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 95,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 22,37000 = 2,68440

Subtotal: 11,65560 11,65560

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,27000 = 75,09700

Subtotal: 75,09700 75,09700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17483

COST DIRECTE 86,92743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,69274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,62018

E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,86000 = 0,13902

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,37000 = 0,13422

Subtotal: 0,27324 0,27324

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84459 = 0,84459

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,16000 = 0,00708

Subtotal: 0,85167 0,85167

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00410

COST DIRECTE 1,12901
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24191

P-10 E3FB4000 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,86000 = 0,13902

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,37000 = 0,13422

Subtotal: 0,27324 0,27324

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85509 = 0,85509

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,16000 = 0,00708

Subtotal: 0,86217 0,86217

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00410

COST DIRECTE 1,13951
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25346

P-11 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps Rend.: 1,000 23,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 22,37000 = 8,94800

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 19,86000 = 8,93700
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Subtotal: 17,88500 17,88500

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 212,84000 = 0,40440

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,75000 = 0,13750

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,41000 = 1,22988

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,06000 = 1,18932

Subtotal: 3,42604 3,42604

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26828

COST DIRECTE 21,57932
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,15793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,73725

E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 28,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,86000 = 10,92300

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

Subtotal: 22,10800 22,10800

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,26000 = 1,38600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 212,84000 = 0,80879

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,41000 = 1,22988

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,34000 = 0,20113

Subtotal: 3,73580 3,73580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33162

COST DIRECTE 26,17542
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,61754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,79296

P-12 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació

Rend.: 1,000 5.324,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pantalles

1,000 /R x 4.840,00000 = 4.840,00000

Subtotal: 4.840,00000 4.840,00000
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COST DIRECTE 4.840,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 484,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.324,00000

P-13 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de
<= 200 mm de diàmetre, amb beina de tub d'acer
corrugat

Rend.: 1,000 22,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,69000 = 2,33625

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,37000 = 2,79625

Subtotal: 5,13250 5,13250

Maquinària

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,125 /R x 100,42000 = 12,55250

Subtotal: 12,55250 12,55250

Materials

B4A812A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 50 mm de diàmetre i
0,3 mm

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07699

COST DIRECTE 20,10199
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,01020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11219

P-14 E3GZT500 u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa
d'acer corten de 400x400x30mm inclos la soldadura
als perfils

Rend.: 1,000 107,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

Subtotal: 20,53000 20,53000

Materials

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

37,680      x 2,05000 = 77,24400

Subtotal: 77,24400 77,24400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30795

COST DIRECTE 98,08195
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,80820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,89015
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P-15 E3GZT501 u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer
corten de 400x400x30mm inclou la fixació mitjançant
4 cargols d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm
de diàmetre i 70 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit
elàstic, per a ancoratge d'estructures i placa de
150x150x15mm.

Rend.: 1,000 248,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

Subtotal: 20,53000 20,53000

Materials

B4Z7U012 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de
diàmetre i 70 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit
elàstic, per a ancoratge d'estructures.

4,000      x 27,26000 = 109,04000

B44ZT047 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols

42,980      x 2,24000 = 96,27520

Subtotal: 205,31520 205,31520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30795

COST DIRECTE 226,15315
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,61532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,76847

P-16 E3GZU200 u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de
tipus permanent, inlcos rosca femella/mascle
hexagonal 90 mm i capçal amb doble protecció per la
corrosió.

Rend.: 1,000 640,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,37000 = 67,11000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,69000 = 56,07000

Subtotal: 123,18000 123,18000

Materials

PPRAAC292 u Enllaç rosca mascle hexagonal 90 mm-3´´ de
polipropilè random copolímer, ref. PPRAAC29209 de
la sèrie PPR de BLANSOL

1,000      x 85,03000 = 85,03000

PPRAAC282 u Enllaç rosca femella hexagonal 90 mm-3´´ de
polipropilè random copolímer, ref. PPRAAC28209 de
la sèrie PPR de BLANSOL

1,000      x 95,26000 = 95,26000

B0D6U200 u Placa d'ancoratge i fixacions per a puntals
prefabricats d'apuntalament de mur pantalla

1,000      x 276,93000 = 276,93000

Subtotal: 457,22000 457,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,84770

COST DIRECTE 582,24770
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 58,22477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,47247
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P-17 E4438122 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,74000 = 0,40932

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,94000 = 0,19940

Subtotal: 0,60872 0,60872

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

Subtotal: 0,05616 0,05616

Materials

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

1,000      x 2,07000 = 2,07000

Subtotal: 2,07000 2,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01522

COST DIRECTE 2,75010
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02511

E444J13D kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,94000 = 0,19940

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 22,74000 = 0,45480

Subtotal: 0,65420 0,65420

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,12000 = 0,06240

Subtotal: 0,06240 0,06240

Materials

B44ZJ035 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,21000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01636

COST DIRECTE 1,94296
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13725

P-18 E4AC1200 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN
de força

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,009 /R x 19,34000 = 0,17406

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 18,69000 = 0,33642

A0121000 h Oficial 1a 0,009 /R x 22,37000 = 0,20133

Subtotal: 0,71181 0,71181

Maquinària

C1811200 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
1000 kN

0,009 /R x 28,40000 = 0,25560

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,009 /R x 46,97000 = 0,42273

Subtotal: 0,67833 0,67833

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01780

COST DIRECTE 1,40794
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54873

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,86000 = 0,19860

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370

Subtotal: 0,42230 0,42230

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,16000 = 0,00580

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84459 = 0,84459

Subtotal: 0,85039 0,85039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 1,27902
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40693

P-19 E4B84000 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,86000 = 0,19860
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,37000 = 0,22370

Subtotal: 0,42230 0,42230

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,16000 = 0,00580

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85509 = 0,85509

Subtotal: 0,86089 0,86089

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 1,28952
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41848

P-20 E4Z55PL0 u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de
diàmetre, de 18 cm de llargària. Inclou tacs de nylon 5
mm de gruix i 70mm diàmetre, placa de fixació de
240x240x30mm i xapes de diámetre 90mm. Col·locat
i soldat.

Rend.: 1,000 139,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

Subtotal: 4,47400 4,47400

Materials

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

59,530      x 2,05000 = 122,03650

90630530 u Tac de nylon de cop cilíndric,5 mm de gruix i 70mm
diàmetre

4,000      x 0,17000 = 0,68000

Subtotal: 122,71650 122,71650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06711

COST DIRECTE 127,25761
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,72576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,98337

E4ZW1750 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 12,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,69000 = 2,80350

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

Subtotal: 6,15900 6,15900

Materials

B0A62M90 u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09239

COST DIRECTE 11,43139
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,14314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,57452

P-21 E9G3BA56 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb
un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 23,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,69000 = 4,11180

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 22,37000 = 3,35550

Subtotal: 7,46730 7,46730

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,92000 = 0,24600

C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,53000 = 0,10872

Subtotal: 0,35472 0,35472

Materials

B06QC36A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E

0,1575      x 86,14000 = 13,56705

Subtotal: 13,56705 13,56705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 21,50108
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,15011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,65119

E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

Rend.: 1,000 77,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,94000 = 5,98200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 22,73000 = 13,63800

Subtotal: 19,62000 19,62000

Materials

B0B51220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 49,00000 = 50,47000

Subtotal: 50,47000 50,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29430

COST DIRECTE 70,38430
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,03843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,42273

P-22 E9S11420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla
d'acer corten, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

Rend.: 1,000 92,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 22,73000 = 13,63800

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,94000 = 5,98200

Subtotal: 19,62000 19,62000

Materials

B0B51420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla
d'acer corten, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

1,030      x 62,17000 = 64,03510

Subtotal: 64,03510 64,03510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29430

COST DIRECTE 83,94940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,39494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,34434

P-23 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de
45x20x28 cm de Prefraga o similar i tancament
mitjançant esglaó tipus vertica recte de 45x10x30cm
de Prefraga o similar

Rend.: 1,000 28,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,69000 = 5,13975

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 22,37000 = 12,30350

Subtotal: 17,44325 17,44325

Materials

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus
vertica de Prefraga o similar

1,000      x 4,51000 = 4,51000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 154,32092 = 2,16049

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus
vertica recte de Prefraga o similar

1,000      x 1,83000 = 1,83000

Subtotal: 8,50049 8,50049

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26165

COST DIRECTE 26,20539
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,62054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,82593
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P-24 E9V2CWJL m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de
45x20x28 cm de Prefraga o similar i tancament
mitjançant esglaó tipus vertica recte de 45x10x34cm
de Prefraga o similar

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 18,69000 = 5,13975

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 22,37000 = 12,30350

Subtotal: 17,44325 17,44325

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 154,32092 = 0,15432

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus
vertica recte de Prefraga o similar

2,000      x 1,83000 = 3,66000

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus
vertica de Prefraga o similar

2,000      x 4,51000 = 9,02000

Subtotal: 12,83432 12,83432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26165

COST DIRECTE 30,53922
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,05392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59314

E9V2D3QK m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu
alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 70,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 22,37000 = 15,65900

A0140000 h Manobre 0,325 /R x 18,69000 = 6,07425

Subtotal: 21,73325 21,73325

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0158      x 154,32092 = 2,43827

B9V2D3Q0 m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu
alt, de dues peces, frontal i estesa

1,020      x 37,86000 = 38,61720

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,92000 = 0,73140

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,9988      x 0,12000 = 0,23986

Subtotal: 42,02673 42,02673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32600

COST DIRECTE 64,08598
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,40860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,49458
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P-25 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

Rend.: 1,000 24,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 22,37000 = 10,73760

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120

Subtotal: 19,70880 19,70880

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/B/20/IaI de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,027      x 59,86000 = 1,61622

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,34000 = 0,40200

Subtotal: 2,13822 2,13822

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29563

COST DIRECTE 22,14265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,21427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,35692

P-26 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable
AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 60
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de
50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 160x160x10
mm amb quatre forats, per a col·locar amb perns
10M i resina epoxi

Rend.: 1,000 187,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,94000 = 3,98800

Subtotal: 13,08000 13,08000

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,022      x 71,76090 = 1,57874

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,82000 = 1,64000

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable
AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 60
mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de
50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12
mm amb quatre forats, per a  col·locar amb fixacions
mecaniques

1,000      x 154,25000 = 154,25000

Subtotal: 157,46874 157,46874
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COST DIRECTE 170,54874
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,05487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,60361

P-27 EB1216BB m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de
40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina amb
perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de
6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, soldada
al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de
vidre i placa de 180x180x10mm soldada a la biga
principal

Rend.: 1,000 162,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,74000 = 10,87000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,94000 = 3,98800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800

Subtotal: 34,39900 34,39900

Materials

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,96000 = 53,96000

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de
780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm
de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 58,76000 = 58,76000

Subtotal: 112,72000 112,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85998

COST DIRECTE 147,97898
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,79790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,77687

EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, travesser inferior de L 35-2,5, muntants
T 70-8 cada 150 cm i perfil de 20x20x2 mm per a
rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 152,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,94000 = 3,98800

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,74000 = 10,87000

Subtotal: 23,95000 23,95000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 0,89000 = 1,18370

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de
780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm
de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 58,76000 = 58,76000
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BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,96000 = 53,96000

Subtotal: 113,90370 113,90370

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59875

COST DIRECTE 138,45245
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,84525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,29770

P-28 EB1216BZ m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà
rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de
pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre
laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm
d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en
U per la fixació de vidre i placa de 180x180x10mm
fixada mitjançant perns M10 i resina epoxi.

Rend.: 1,000 163,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 21,74000 = 10,87000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,94000 = 3,98800

Subtotal: 34,39900 34,39900

Materials

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm
de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de
780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm
de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 58,76000 = 58,76000

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,96000 = 53,96000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0075      x 33,14000 = 0,24855

Subtotal: 112,96855 112,96855

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85998

COST DIRECTE 148,22753
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,82275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,05028

EB1518AE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra mitjançant perns
M10 i resina epoxi

Rend.: 1,000 241,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 22,37000 = 6,71100

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200
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A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,94000 = 3,98800

Subtotal: 23,52900 23,52900

Materials

BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 195,18000 = 195,18000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 33,14000 = 0,33140

Subtotal: 195,51140 195,51140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58823

COST DIRECTE 219,62863
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,96286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,59149

P-29 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 77,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 18,69000 = 6,16770

Subtotal: 11,08910 11,08910

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 46,97000 = 10,33340

Subtotal: 10,33340 10,33340

Materials

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 49,17000 = 49,17000

Subtotal: 49,17000 49,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16634

COST DIRECTE 70,75884
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,07588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,83472

ED5A1700 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm Rend.: 1,000 13,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 18,69000 = 1,77555

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 22,37000 = 4,25030

Subtotal: 6,02585 6,02585

Materials

BD5A2F00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 200 mm
de diàmetre

1,050      x 5,50000 = 5,77500
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Subtotal: 5,77500 5,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09039

COST DIRECTE 11,89124
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,18912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,08036

P-30 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model
F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900, ample
interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm,
amb pendent incorporada del 2,5% per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació
de seguretat a 8 punts per metre inclòs taps
antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció
lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de
ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del
canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i
0,5 m de longitud, model certificat sengons la
declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la
sèrie F 250 K de ULMA, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

Rend.: 1,000 351,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 22,37000 = 7,15840

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,69000 = 8,97120

Subtotal: 16,12960 16,12960

Materials

ULM215090 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model
F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900, ample
interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm,
amb pendent incorporada del 2,5% per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació
de seguretat a 8 punts per metre inclòs taps
antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció
lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de
ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del
canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i
0,5 m de longitud, model certificat sengons la
declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la
sèrie F 250 K de ULMA

1,050      x 280,99000 = 295,03950

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1364      x 59,55000 = 8,12262

Subtotal: 303,16212 303,16212

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24194

COST DIRECTE 319,53366
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 31,95337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,48703

F226270A m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

Subtotal: 5,21968 5,21968

COST DIRECTE 5,21968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74165

P-31 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

Subtotal: 5,21968 5,21968

COST DIRECTE 5,21968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74165

P-32 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 21,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,34000 = 9,67000

Subtotal: 9,67000 9,67000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,63000 = 3,31500

Subtotal: 9,36500 9,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14505

COST DIRECTE 19,18005
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,91801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09806

P-33 F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 48,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

Subtotal: 3,86800 3,86800
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Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,63000 = 1,32600

Subtotal: 7,37600 7,37600

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 19,31000 = 32,82700

Subtotal: 32,82700 32,82700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05802

COST DIRECTE 44,12902
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,41290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,54192

P-34 F96514C5 m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter
de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica de 15cm i anivellament amb
capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja
HL-175/B/ 20

Rend.: 1,000 33,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,37000 = 4,92140

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,69000 = 8,41050

Subtotal: 13,33190 13,33190

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 59,55000 = 8,93250

B06NMB2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/
20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,010      x 52,74000 = 0,52740

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 94,22500 = 2,82675

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, 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

1,050      x 4,13000 = 4,33650

Subtotal: 16,62315 16,62315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19998

COST DIRECTE 30,15503
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,01550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,17053
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P-35 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
16x24 cm i 5 cm de gruix de Breinco o similar, sobre
llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó
HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i
anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó
de neteja  HL-175/B/ 20

Rend.: 1,000 38,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,165 /R x 18,69000 = 3,08385

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 22,37000 = 2,01330

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

Subtotal: 5,48395 5,48395

Materials

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 94,22500 = 2,82675

B06NMB2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/
20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,010      x 52,74000 = 0,52740

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 59,55000 = 8,93250

B9F1C100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i
5 cm de gruix, preu superior de Breinco o similar

1,020      x 16,68000 = 17,01360

Subtotal: 29,30025 29,30025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08226

COST DIRECTE 34,86646
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,48665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,35311

FB15C181HKS u Barana de 3 mòduls sense travesser ref. 1191 de la
serie Barana Línea de tres trams de SANTA&COLE ,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN
10088-1, de 9 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb
passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix i 4 muntants de platina, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 2.533,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 19,86000 = 23,83200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,12000 = 27,74400

Subtotal: 51,57600 51,57600

Materials

BB15C180H u Barana LINEA de SANTA & COLE de 3 trams sense
travesser, de 9,12 m de llargària total. Suport format
per quatre platines d'acer inoxidable AISI 304 acabat
esmerilat, unides amb cargols d'acer inoxidable de
cap avellanat Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm
o Ø 73 mm i 2 mm de gruix del mateix material polit.
La barana s'entrega desmuntada en dues parts:

1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000
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suport i tub. Amb l'element s'adjunten les instruccions
de muntatge i els cargols de fixació. El suport
s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una
platina de 125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable.
No necessita manteniment. Pes: 100 kg. Transport,
muntatge i col·locació no inclosos., ref. 1191 de la
serie Barana Línea de tres trams de SANTA&COLE

Subtotal: 2.250,00000 2.250,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28940

COST DIRECTE 2.302,86540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 230,28654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.533,15194

P-36 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 2,921 277,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,37000 = 1,91458

Subtotal: 1,91458 1,91458

Materials

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 251,91458
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,19146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,10604

P-37 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de
fusta tropical tractada amb oli i collada als suports
amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria,
amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 2,724 261,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,37000 = 2,05305

Subtotal: 2,05305 2,05305

Materials

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 1,000      x 235,69000 = 235,69000

Subtotal: 235,69000 235,69000
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COST DIRECTE 237,74305
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,77431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,51736

FQ21R001 u Subministre i col.locació de paperera trabucable de d
37 cm de planxa d'acer inoxidable de fundicion ductil
benito model pa-600-i o semblant, ancorada amb dos
daus de formigo de 30x30x30 cm, inclou placa
reserva per l'inscripció de l'escut de l'ajuntament i
installació de xip de avís per a buidat segons
normativa de parcs i jardins. ancorada mecànicament
a paviment. inclou presa de terra en cas d'estar a
menys de 2 m d'un punt elèctric. inclou presa de terra
en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

Rend.: 1,000 190,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 10,26500 10,26500

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

Subtotal: 2,11350 2,11350

Materials

D060M033 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
430 l

0,060      x 65,21928 = 3,91316

BQ21R001 u Paperera trabucable de d 38 cm de planxa d'acer
inoxidable de fundicion ductil benito model PA-600-IM
o semblant,

1,000      x 157,00000 = 157,00000

Subtotal: 160,91316 160,91316

COST DIRECTE 173,29166
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,32917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,62083

FRI3A020 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua
de fins del talús, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 8 a 10 mm
de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
preparació de la superfície del terreny

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,075 /R x 24,86000 = 1,86450

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 3,26500 3,26500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 44,62000 = 0,89240

C11020Q0 h Mini-compressor de 36 m3/h 0,040 /R x 4,18000 = 0,16720
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Subtotal: 1,05960 1,05960

Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,308      x 0,82359 = 0,25367

BRI3A020 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments
sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits
superior al 90 % i de 8 a 10 mm de gruix

1,150      x 3,93000 = 4,51950

Subtotal: 4,77317 4,77317

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04898

COST DIRECTE 9,14675
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,91467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06142

P-38 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 56,95000 = 0,91120

Subtotal: 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45872

P-39 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 3,55684
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91252

G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 2,76 €



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/06/15 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 40,14000 = 0,28098

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 2,42412 2,42412

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,08150 0,08150

COST DIRECTE 2,50562
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75618

G3E57C5D m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 125 cm amb
formigó HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 258,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E57C00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 125 cm

1,000 /R x 130,62000 = 130,62000

Subtotal: 130,62000 130,62000

Materials

B065780A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,4111      x 74,03000 = 104,46373

Subtotal: 104,46373 104,46373

COST DIRECTE 235,08373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,50837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,59210

P-40 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,86000 = 0,09930

Subtotal: 0,21115 0,21115

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84459 = 0,84459

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,16000 = 0,00696
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Subtotal: 0,85155 0,85155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00317

COST DIRECTE 1,06587
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17245

G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Rend.: 1,000 5.060,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.600,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 460,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.060,00000

G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 19,86000 = 0,11916

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,37000 = 0,11185

Subtotal: 0,23101 0,23101

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,16000 = 0,00708

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85509 = 0,85509

Subtotal: 0,86217 0,86217

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00347

COST DIRECTE 1,09665
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20631

P-41 G3J31110 m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus
vertica 45x20x28 cm i coronació amb peces tipus
Clap de Prefraga o similar

Rend.: 1,000 45,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,067 /R x 18,69000 = 1,25223

Subtotal: 1,25223 1,25223

Maquinària
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C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,1768 /R x 159,56000 = 28,21021

Subtotal: 28,21021 28,21021

Materials

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus
vertica recte de Prefraga o similar

4,000      x 1,83000 = 7,32000

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus
vertica de Prefraga o similar

1,000      x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 11,83000 11,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01878

COST DIRECTE 41,31122
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,13112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,44235

P-42 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb
beurada de ciment

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,015 /R x 19,34000 = 0,29010

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,69000 = 1,12140

Subtotal: 1,41150 1,41150

Maquinària

C1812000 h Equip per a injecció de beurada 0,015 /R x 15,29000 = 0,22935

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,015 /R x 2,82000 = 0,04230

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,015 /R x 15,14000 = 0,22710

Subtotal: 0,49875 0,49875

Materials

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03529

COST DIRECTE 2,06554
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,20655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27209

P-43 GBB22301 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 134,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 19,86000 = 3,54501

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 23,12000 = 4,12692

Subtotal: 7,67193 7,67193

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730

Subtotal: 6,74730 6,74730
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Materials

BBM1APD1 u Placa informativa de 90x90 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 107,54000 = 107,54000

Subtotal: 107,54000 107,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11508

COST DIRECTE 122,07431
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,20743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,28174

P-44 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 104,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 22,37000 = 4,47400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800

Subtotal: 8,21200 8,21200

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 46,97000 = 2,34850

Subtotal: 2,34850 2,34850

Materials

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000      x 36,16000 = 36,16000

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 47,77000 = 47,77000

Subtotal: 83,93000 83,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12318

COST DIRECTE 94,61368
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,46137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,07505

P-45 GD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat amb junts secs i rembliment de la rasa amb
formigó de 15cm de gruix

Rend.: 1,000 26,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 /R x 18,69000 = 4,20525

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,225 /R x 22,37000 = 5,03325

Subtotal: 9,23850 9,23850

Materials

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó
porós

1,050      x 10,14000 = 10,64700

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,0638      x 59,55000 = 3,79929
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 14,44629 14,44629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13858

COST DIRECTE 23,82337
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20570

P-46 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 25,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 22,37000 = 3,80290

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,69000 = 5,42010

Subtotal: 9,22300 9,22300

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,63000 = 0,66300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 50,00000 = 2,95000

Subtotal: 3,61300 3,61300

Materials

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 100 mm
de diàmetre

1,050      x 1,92000 = 2,01600

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,447      x 18,60000 = 8,31420

Subtotal: 10,33020 10,33020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13835

COST DIRECTE 23,30455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,33045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63500

H1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic
format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb
sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat
de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant
pescants amb contrapès, inclosos tots els elements
de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

Subtotal: 31,04500 31,04500

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,300 /R x 31,33000 = 9,39900

Subtotal: 9,39900 9,39900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46568

COST DIRECTE 40,90968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,09097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00064

H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per
plataformes de treball a base de mòduls longitudinals
i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana
rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100
cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb
contrapès i tots els elements de protecció i dispositius
de seguretat normalitzats, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z0Y360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic format
per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb
sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm
d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta,
subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb
tots els elements de protecció i dispositius de
seguretat normalitzats, per a seguretat i salut

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000

COST DIRECTE 1,57000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72700

H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates
de fusta sobre carteles metàl·liques ancorades al
parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de
fusta, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,37000 = 11,18500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500

Subtotal: 20,53000 20,53000

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,200      x 5,05000 = 1,01000

B15Z6AA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en
voladís, per a fixar a parament vertical, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

0,400      x 4,22000 = 1,68800

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,001      x 212,84000 = 0,21284

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

7,000      x 0,41000 = 2,87000

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

Subtotal: 5,91578 5,91578
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20530

COST DIRECTE 26,65108
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,66511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,31619

P-47 H152P025 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge
graduable amb plataforma de treball en voladís,
d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base
de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6
m, amb suports de barana de doble tub i barana en
tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i
suports del pescant graduables, fixats amb
passadors, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 97,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 22,37000 = 16,77750

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 18,69000 = 14,01750

Subtotal: 30,79500 30,79500

Materials

B1530001 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge
graduable amb plataforma de treball en voladís,
d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base
de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6
m, amb suports de barana de doble tub i barana en
tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i
suports del pescant graduables, fixats amb
passadors, per a 50 usos

1,000      x 57,45000 = 57,45000

Subtotal: 57,45000 57,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30795

COST DIRECTE 88,55295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,85530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,40825

P-48 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,69000 = 4,67250

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,37000 = 5,59250

Subtotal: 10,26500 10,26500

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 13,09000 = 4,45060

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,72000 = 15,44000

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

0,015      x 59,55000 = 0,89325
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,78385 20,78385

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25663

COST DIRECTE 31,30548
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,13055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,43602

P-49 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en
punta

Rend.: 1,000 2.147,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150G132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en
punta

1,000 /R x 1.952,34000 = 1.952,34000

Subtotal: 1.952,34000 1.952,34000

COST DIRECTE 1.952,34000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 195,23400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.147,57400

P-50 I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m
de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

Rend.: 1,000 7.958,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150G332 u Transport de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i
2 t de pes en punta

1,000 /R x 2.067,18000 = 2.067,18000

C150G232 u Muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma,
40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

1,000 /R x 5.167,96000 = 5.167,96000

Subtotal: 7.235,14000 7.235,14000

COST DIRECTE 7.235,14000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 723,51400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.958,65400

PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra

Rend.: 1,000 19.948,60 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PA0001 u Partida alçada d'abonament íntegre per a la
realització de la prova de càrrega del mirado. Inclou la
contractació, transport, col·locació i retirada de la
sobrecàrrega, la presa de mesures i redacció d'actes
segons el corresponent projecte de la prova de
càrregues.

Rend.: 1,000 5.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAU001 u Partida alçada d'abonament íntegre per a la
realització de la prova de càrrega del mirado. Inclou la
contractació, transport, col·locació i retirada de la
sobrecàrrega, la presa de mesures i redacció d'actes
segons el corresponent projecte de la prova de
càrregues.

Rend.: 1,000 5.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAU002 u Partida alçada de cobrament íntegre per la realització
del control de qualitat de l'obra

Rend.: 1,000 9.310,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos
durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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