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1. ANTECEDENTS 
 

La parcel·la on es vol ubicar l’aparcament esta ubicada a la pròpia Ronda Barceló entre l’avinguda del 
Maresme i el Camí Ral. Forma part de la xarxa viaria i te una superfície de una longitud total de 310 
m i es preveu un ample resultant de carrer de 34,40 m.  

 

Foto 1. Vista aèria de la zona d’actuació. 
            (Font: Google earth) 

 
La existència d’un antic pla (PMU-01d), on es canviava l’ús industrial del sector a residencial i que es 
va aturar degut en part a l’explosió de la bombolla Inmobiliaria i l’acció municipal, va deixar els 
entorns del sector amb antigues naus a mig enderrocar i solars buits, a la espera que el mercat de la 
vivenda es reactives. 

La carència d’aparcament a les proximitats de l’estació de Renfe i a les zones pròximes paral·leles a la 
Ronda, Carrer Cooperativa, Av. Jaume Recoder i a la zona de l’eixample, es troba actualment 
insatisfeta. 

El present projecte proposa definir una solució a la carència d’aparcament que per una banda servirà 
per completar la necessitar d’estacionament de la zona. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a terme 
l’aparcament subterrani a la Ronda Barceló de Mataró que s’actua a la pròpia ronda entre el Camí Ral 
i l’Avinguda del Maresme, que forma part de la Nacional II. 

 

3. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONATS 
 

Per tal d’evitar interferències amb altres aparcaments propers, s’ha analitzat quina disponibilitat hi 
havia a les zones pròximes. S’ha de destacar l’existència de l’aparcament en superfície de l’estació de 
Renfe, saturat usualment per els usuaris de la Renfe, amb 200 places d’aparcament en superfície. 
L’existència d’un aparcament de 40 places a l’Avinguda Jaume Recoder, un aparcament a la Plaça 
Francisco Tomàs y Valiente. 

El Pla Especial de Millora Urbana de la Ronda Barceló, Illa fàbregues i Caralt (en endavant PMU-01d) 
inclou la reparcel·lació de l’actual sistema de naus a vivendes, reajustantant la superfície de sòl privat 
i públic. 

El propi PMU-1d, establia una proposta d’urbanització dels carrers adaptant dues rampes d’accés, 
una d’entrada i una altre de sortida. 

L’ample definitiu de la ronda un cop aprovat el PMU-1d serà de 34,40 m. Tot i així cal destacar que la 
reparcel·lació de les vivendes deixa dos metres a l’aparcament de les vivendes, deixant un ample 
màxim del subsòl de 26,40m. 

4. NECESSITAT DEL PROJECTE 
 

Es redacta el present projecte d’APARCAMENT SUBTERRANI DE LA RONDA BARCELÓ DE MATARÓ, 
que te per objecte la definició de les obres necessàries per a la construcció d’un aparcament 
subterrani destinat a l’aparcament de vehicles privats en la modalitat de rotació i de lloguer. 

La redacció d’aquest projecte s’ha adaptat a les condicions imposades per la normativa vigent de 
l’ajuntament de Mataró, especialment per als elements exterior a l’aparcament que incidiran en la 
urbanització posterior i que no es contempla en el present projecte. 

El projecte presenta la edificació d’una planta soterrada amb la finalitat de aconseguir reduir la 
congestió de la zona de l’eixample de Mataró. 
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No es objecte del projecte la urbanització exterior, però si els accessos a l’aparcament i l’adaptació 
dels serveis existents. 

5. DADES BÀSIQUES 
 

5.1. Topografia 
 

La ronda Barceló te un desnivell proper al 0,75%, partint en la zona d’estudi a la cota 9 i arribant a la 
zona més propera al mar a la cota 5,80 m sobre el nivell del mar. 

Per a la realització del present Projecte s’ha treballat amb una topografia, que inclou l’àmbit 
d’actuació, i que ha estat facilitada per l’Ajuntament de Mataró. 

 

5.2. Geologia i excavació 
 

L’estudi geotècnic que s’ha utilitzat, es va dur a a terme l’empresa especialitzada Tatforms, s.l. al 
febrer del 2006 per a l’execució del pla parcial. Els punts més rellevants de l’estudi es presenta a 
l’annex de geologia, on es tracten les següents informacions. 

Anàlisi del context geològic de la zona, per tal d’identificar possibles processos geològics que 
poguessin afectar l’obra. 

Definició del perfil litològic del subsòl fins a una cota suficient per a la fonamentació de l’aparcament. 
S’han analitzat els sondejos existents fins a aproximadament 18 m de profunditat . El subsòl es 
caracteritza per una primera capa de replens antròpics formats per argiles de color marro fosc, amb 
abundants sorres, graves heteromètriques i clastos decimètrics angulosos. També es troben arrels, 
nivells amb abundant matèria orgànica i restes de materials de construcció. La base de l’estrat es 
troba entre els 3,2 i els 4 m de profunditat. 

Un segon nivell format per sorres fines, mitjanes i grolleres variant entre ben i mal classificades que 
presenten grans de quars, feldespats i miques inferiors a 1 cm de diàmetre. Presenten diferents 
graus de compacitat, per el que l’estudi geotècnic ha dividit en dos subnivell l’estrat. El subnivell A1 
amb una profunditat de 1,2 a 1,6 m. El Subnivell A2 amb compacitat de mitjana a densa i fins a molt 
densa en alguns casos. 

D’aquesta manera el perfil litològic es el que es mostra en la següent figura: 
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Fig 1. Perfil litològic del terreny 
(Font: Elaboració pròpia. Cype) 

5.3. Hidrologia subterrània 
 

S’ha detectat la presencia de nivell freàtic a cotes -6,0m a -6.5m. Degut a que l’aparcament es d’una 
sola planta, no serà necessària la col·locació de bombes durant la construcció ni durant l’explotació 
de l’aparcament.  

S’haurà de tenir en compte a la hora d’executar les pantalles, la presencia d’aigua, que es solucionarà 
amb la utilització de llots bentonítics. 

La solera tindrà una capa drenant de 20 cm ja que ens trobarem molt proper a les cotes del nivell 
freàtic. 

6. CONDICIONS GENERALS 
 

Tots els elements que formen part del projecte de l’aparcament subterrani s’han projectat 
considerant la normativa vigent d’aplicació, quedant perfectament definits en els plànols que 
conformen el document número 2 del present projecte. Les obres corresponents hauran de realitzar-
se seguint les especificacions contingudes en el plec de prescripcions tècniques, document número 3 
del present projecte. 

S’ha definit una vida útil de 50 anys, condició que ha de ser considerada per el Contractista, tan per a 
la elecció dels materials i equips a incorporar, així com en els procediments de construcció.  
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7. ESCOMESES 
 

El Contractista haurà de consultar amb els serveis tècnics de les diferents companyies de serveis, les 
especificacions i directrius que es necessari seguir per poder connectar els diferents subministres. 
Haurà també de realitzar tos els treballs necessaris per a la implementació de les escomeses i els 
comptadors. 

Els subministres que es contemplen en el projecte son els d’electricitat, aigua sanitari i contra 
incendis. 

També s’haurà de preveure la connexió a la xarxa de sanejament. 

8. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

La solució adoptada consisteix en la construcció d’una aparcament soterrat per una capacitat de 254 
vehicles i 8 places destinades a persones de mobilitat reduïda en la parcel·la definida per la Ronda 
Barceló entre els carrers Camí Ral i l’Avinguda del maresme. La planta que ocupa es rectangular de 
250 m de llarg per 25,90 m d’ample, deixant 2,05 m a banda i banda del carrer. 

L’accés rodat es produeix per una rampa lateral disposada al costat sud-est de l’aparcament. La 
sortida també es realitza per una rampa lateral disposada al costat sud-oest. 

La circulació per l’interior de la plata és planteja amb carrils de 5 m i doble sentit de circulació. Tant 
l’accés d’entrada com el de sortida disposaran de dues barreres per evitar la congestió en les zones 
de rampa. Hi haurà dues zones de gir, una a la zona nord de l’aparcament i un altre en la zona sud, 
propera a la zona de les rampes. 

El pendent longitudinal de l’aparcament s’adequa al perfil de la Ronda Barceló amb un pendent mig 
de 0,75%. 

L’accés peatonal es produeix per tres punts, dos d’ells adaptats per persones amb mobilitat reduïda. 
El principal estarà dotat de centraleta de control i s’ubicarà en la zona pròxima a la rampa de sortida. 
Un segon accés s’ubicarà en el costat contrari, respectant en tot moment els recorreguts mínims 
d’evacuació. 

Finalment s’ubicarà un tercer accés adossat a la rampa d’entrada de l’aparcament, i que serà el més 
proper a l’estació. 

En totes tres sortides s’ubicaran casetes electròniques de pagament. 

Els accessos peatonals tindran un edicle exterior cobert, format per perfileria d’acer inoxidable i 
vidre. S’adaptaran a la normativa establerta per l’Ajuntament de Mataró. 
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Els serveis sanitaris per a minusvàlids es situaran prop de les zones on hi ha les places d’aparcament 
més grans aptes per discapacitats. 

Les obres de l’aparcament s’iniciaran un cop s’hagin dut a terme la 1ª fase dels treballs d’urbanització 
de la Ronda Barceló, que consistirà a l’enderroc de les edificacions en façana a la Ronda.  

8.1. Circulació interior 
 

Els vehicles hauran de circular segons marquen les indicacions de l’aparcament, utilitzant única i 
exclusivament els itineraris indicats. 

La pendent d’entrada es del 12% i tindrà un ample 3,10m. En els acords d’inici i final s’utilitzaran 
radis de curvatura suaus. 

El ample de les vies de circulació serà de 5 metres, cosa que permetrà la maniobrabilitat de cara a 
estacionar els vehicles 

Les dimensions de les places d’aparcament es de 5 metres de llarg per 2,5 m d’ample i es col·locaran 
perpendicularment als carrils. 

S’ubicaran dos barreres d’entrada i dos barreres de control per evitar en col·lapse en les zones 
d’entrada i de sortida. En les zones properes a les rampes s’usaran els dos carrils amb un únic sentit 
de circulació. Passades tres cruixies de pilars es limitarà la circulació a un únic carril per sentit. 

S’ha habilitat 2 zones de gir, una corresponent a l’extrem nord de l’aparcament, eixos 0-1 i un altre 
als eixos 28-29. 

 

8.2. Accessos vianants 
 

Els vianants hauran de circular per els itineraris marcats per a ells. Es marcarà en el paviment amb 
una pintura vistosa de color i mitjançant senyals verticals els recorreguts recomanats. 

Tots els accessos seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Es per això que els dos 
accessos principals disposaran d’ascensor . 

Es col·locaran elements reductors de velocitat en les zones pròximes als passos de vianants. 
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8.3. Tipologia estructural 
 

Previ al inici de les tasques s’enderrocarà el paviment existien i es realitzarà una excavació de fins a 
1,5 m per tal de deixar un volum de terres suficient per l’arbrat i les infraestructures sota el paviment 
del carrer. 

S’establiran tres plataformes de treball que seran les que serviran per a l’execució de la contenció 
perimetral. La contenció perimetral es realitzarà amb mur pantalla de 45cm ancorat amb anclatges 
de 30 tones i 15 m de longitud. La clava de la pantalla serà de 8 diàmetres. 

La fonamentació es recolzarà dins el subnivell A2, mitjançant sabates aïllades.  

El paviment del soterrani estarà format per una solera de 20 cm, més 20 cm de formigó fratassat.  

La rampa d’entrada, sud-est, es realitzarà mitjançant murs per dames, amb fonamentació correguda 
en tota la seva longitud. No s’executaran els mòduls corresponents de pantalla en aquesta zona. El 
paviment es solucionarà mitjançant una solera de 20 cm sobre una capa de grava de 20 cm. L’acabat 
superficial serà escombrat per evitar relliscades. 

La rampa de sortida, sud-oest, quedarà integrada dins els mòduls pantalla i només sobresortirà la 
part final que es solucionarà amb una solera de formigó de 20 cm. 

La llum entre pilar en les zones central s serà de 7,5x7,5 m. Els pilars laterals es trobaran a 5 m de la 
pantalla. 

El forjat de Coberta serà de formigó in situ de 50 cm de gruix amb formigó HA-40 i es recolzarà sobre 
pilars de 50x50 cm. 

S’establiran dues juntes de dilatació amb doble pilar.  

 

 

8.4. Sortides de ventilació 
 

Als forats de ventilació exteriors es preveuen edicles metàl·lics d’acer galvanitzat i pintat.  
S’utilitzaran els mateixos edicles d’escala i ascensor. 

 

8.5. Paviments 
 

L’acabat del paviment es realitzarà amb un tractament de poliuretà monocomponent, de color 
vermell en els carrils de circulació, i de color gris a les places d’aparcament. 
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A les escales interiors l’acabat serà amb paviment de terratzo de 40 x 40, els graons seran de pedra 
artificial d’una sola peça amb dues tires rebaixades antilliscants. El sòcol també serà de terratzo.  

 
Les escales que comuniquen amb l’exterior , seran de pedra natural granítica. 
 
 
 

8.6. Tancaments i divisòries 
 
 

Les parets divisòries dels locals tècnics, vestíbuls, caixa d’escala i aparell elevador seran de 14 cm de 
gruix de gero de 29 x 14 x 10 per a revestir. 

Les divisòries interiors dels locals i lavabos seran de paredó de 10 cm de gruix de totxana de 29 x 14 x 
10 per a revestir. 

El mur pantalla tindrà un acabament rugos mitjançant un fressat superficial. 

 

8.7. Impermeabilització de Coberta 
 

La impermeabilització del forjat de coberta estarà formada per : 

• Capa de morter de ciment de 2 a 3 cm, per a regularització. 
• Membrana impermeabilitzant formada per una làmina LBM-30Fv (glasdan 30 p, elastomèric 

o similar) i una làmina LBM-40FP (Esterdan Plus 40 FP, elastomèric o similar) amb un pes 
total de 70 Kg/m2. 

• Feltre de polipropilè (geotextil) de 160 gr/m2. 
• Reforços de les arestes del forjat amb làmina LBM, amb armadura de poliester. 
• Capa de protecció de l’impermeabilització amb formigó H-25 i malla electrosoldada # 20 x 20 

i Ø 6 mm, de 10 cm de gruix. 

 

8.8. Revestiments interiors i exteriors. 
 
L’arrebossat sobre  parament vertical i horitzontal per a aplacar amb pedra o enrajolar, es farà 
mestrejat amb morter de ciment acabat remolinat. 

L’enrajolat dels paraments verticals de les escales i lavabos es farà amb rajola de valència col·locada 
amb morter adhesiu. 

L’aplacat dels paraments verticals exteriors serà de pedra artificial col·locada amb ganxos i morter de 
ciment, sobre paret de gero. 
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L’enguixat sobre parament vertical i horitzontal es realitzarà amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 
per pintar. 

Els cels rasos seran de plaques de guix per a revestir, sistema fix  i suspensió amb filferro galvanitzat. 

El pintat dels paraments verticals i horitzontals interiors de guix, serà al plàstic llis amb una capa de 
fons i dues d’acabat. 

 

8.9. Fusteria i manyeria 
 

Tota la fusteria serà amb bastiment i fulla d’acer, amb manetes tubulars d’acer inoxidable i pany de 
serreta. Seran resistents al foc RF-120. Les portes dels vestíbuls d’independència portaran un 
element vidriat. 

Les portes dels lavabos seran metàl·liques . 

Les portes exteriors d’accés i sortida de vehicles seran automàtiques d’una fulla, formades per 
estructura tubular i planxa d’acer. 

Les baranes de les escales seran metàl·liques d’acer formades per muntants amb perfils laminats, 
soldats a una pletina ancorada a l’obra i tres tubs d’acer amb passamà d’acer inoxidable de 50 mm 
de diàmetre. 

Els edicles de sortida a la Ronda i les baranes de la rampa d’accés dels vehicles estaran formats per 
perfileria d’acer inoxidable i vidre. 

 

8.10. Instal·lacions 
 

Es preveuen les següents instal·lacions: 

 
• Recollida d’aigües pluvials i residuals. 
• Instal·lació elèctrica. 
• Enllumenat. 
• Ventilació. 
• Detecció i extinció d’incendis. 
• Fontaneria i aparells sanitaris. 
• Comunicacions: 
• Interfonia. 
• Circuit tancat de televisió. 
• Detecció d’intrusió. 
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• Zones de recàrrega de vehicles elèctrics 

 

8.10.1. Sanejament, drenatge i grup de bombeig. 
 

L’aparcament disposarà d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials, que també recollirà les filtracions a 
través dels murs pantalla i que es conduiran a un dipòsit soterrat pel seu bombament cap a la xarxa 
general. 

El desguàs de la primera reixa interceptora de la rampa es realitzarà, directament a la xarxa general 
de la Ronda Barceló mitjançant un pericó sifònic registrable. 

La xarxa general de recollida serà de PVC. La canonada d’impulsió serà de polipropilè.  

 

8.10.2. Electricitat. 
 

La instal·lació elèctrica està constituïda pel quadre general, una xarxa de distribució i la posta a terra i 
es realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

8.10.2.1. Subministrament elèctric i escomeses 
 

L’aparcament tindrà doble escomesa (principal i de socors) amb dispositius de commutació 
automàtica de línies. El subministrament de socors es realitzarà amb un grup electrogen. 

La CGP de connexió a la xarxa de baixa tensió, es situa a l’edicle d’accés disposat entre el c/ Méndez 
Núñez i el carrer Thos i Codina. 

Les potències previstes per a les escomeses principals i de socors són amb alimentació 220/380 V. 

Les caixes de protecció per a l’escomesa principal estaran dotades amb les bases de fusibles i 
cartutxos segons normes de la Companyia. 

El quadre general de protecció i mesura per l’escomesa principal serà del tipus T-20 muntat en mòdul 
de doble aïllament. 

A l’escomesa de socors, es connectaran l’ascensor, els circuits d’enllumenat, els ventiladors 
d’extracció (50 % de la potència total de ventilació), les bombes de drenatge i les centrals. 

 

8.10.2.2. Quadre General de distribució 
 

El quadre general de distribució s’ubicarà a la sala de control i contindrà tots els dispositius de 
comandament i protecció de la instal·lació (magnetotèrmics, diferencials, etc..) 
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8.10.2.3. Xarxa de distribució 
 

 

Els circuits per l’alimentació d’enllumenat funcional seran monofàsics. Cada circuit estarà constituït 
per tres cables unipolars (fase, neutre i protecció) dins de tub protector 

S’han previst  circuits independents. També s’ha previst un circuit independent per l’enllumenat de 
l’ascensor (tubs fluorescents sobre portes que han d’estar permanentment encesos), un circuit per 
enllumenat de cadascun dels trams de les escales de vianants, un circuit per l’enllumenat de la sala 
de control i un altre circuit per l’enllumenat de serveis. 

Hi haurà cinc circuits per enllumenat d’emergència, un per senyalització i un per publicitat, tots ells 
seran monofàsics formats per 3 cables unipolars (fase, neutre i protecció) dins de tub protector de 
PVC. 

Cadascun dels circuits monofàsics d’enllumenat funcional, d’enllumenat d’emergència, de 
senyalització i de publicitat, disposaran de protecció magnetotèrmica i diferencial independentment. 

S’han previst circuits trifàsics per ventilació constituïts per mànega tetrapolar (3 fases + protecció). 
Per a la ventilació dels vestíbuls d’independència s’han previst circuits monofàsics constituïts per 
mànega tripolar (fase, neutre, protecció). 

Pels circuits de ventilació, sala màquines d’ascensor, presses de corrent i equip de bombeig s’ha 
previst mànega multipolar amb aïllament. 

Es realitzarà la preinstalació per la connexió de vehicles elèctrics. 

 
 

 

8.10.2.4. Posta a terra 
 

La posta a terra estarà constituïda per una xarxa de cable de coure nu unida a les principals 
armadures de l’estructura. Aquesta xarxa estarà connectada a les piquetes clavades al terreny. 

La xarxa es connectarà al quadre general de distribució amb cable unipolar aïllat. Del quadre partiran 
els cables de protecció dels diferents circuits. Els elements metàl·lics (carcasses, etc.) es connectaran 
als cables de protecció. 
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8.10.2.5. Enllumenat funcional. 
 

 

L’enllumenat funcional de l’aparcament s’ha previst amb regletes fluorescents de 36 W, col·locades a  
cada un dels exios de circulació. Hi ha dos nivells d’enllumenat: 

NIVELL V: Nivell de vigilància, estarà format per un nombre mínim de punts de llum situats en punts 
estratègics per permetre la vigilància. 

NIVELLS 1 i 2: Complementen el nivell V fins arribar a un nivell adequat per la circulació dels usuaris 
de l’aparcament. Els nombres 1 i 2 son referencies per explicar que corresponen a circuits elèctrics 
diferents. 

 

8.10.2.6. Enllumenat d’emergència i senyalització. 
 

L’enllumenat d’emergència estarà constituït per aparells autònoms amb bateria individual amb 
fluorescents. Sota alguns punts d’emergència s’instal·laran rètols de senyalització indicant les 
sortides. 

 

8.10.2.7. Ventilació. 
 

 
S’instal·larà un sistema de ventilació que asseguri l’eliminació dels gasos nocius, especialment el 
monòxid de carboni produït pels automòbils. 

S’ha previst un sistema de ventilació forçada amb impulsió i extracció independents. 

Els ventiladors s’han dimensionat per aconseguir 6 renovacions per hora. Els conductes de ventilació 
seran de planxa galvanitzada i es disposaran de forma apaïsada.  

Els ventiladors s’accionaran mitjançant la central de detecció de monòxid de carboni o bé 
manualment utilitzant els polsadors de paro i marxa del propi quadre de distribució. 

Els ventiladors seran axials de pales regulables que permeten una bona adaptació al punt de 
funcionament necessari, amb el conseqüent estalvi energètic. 

Tant la captació d’aire exterior, com l’expulsió es realitzen mitjançant reixes superficials. 

Els conductes d’extracció seran 400 °C/2 h. 
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Els vestíbuls d’independència i les escales tenen sistemes de ventilació de seguretat independents. 
S’accionen automàticament en cas d’incendis per impedir l’entrada de fums a les sortides 
d’emergència.  

 
 

8.10.2.8. Detecció de monòxid de carboni. 
 

La detecció de monòxid de carboni es farà mitjançant una xarxa de detectors interconnexionats entre 
ells i distribuïts per la superfície de la planta. 

 
Aquests detectors posaran en marxa un sistema de ventilació que detecti una concentració de 
monòxid de carboni donada. Es sistema de ventilació també es pot accionar manualment. 

 

8.10.2.9. Protecció contra incendis. 
 

 
La instal·lació de protecció contra incendis s’ha projectat d’acord amb la NBE-CPI/96. 

 

9. DESCRIPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
 

El projecte d’urbanització no s’ha inclòs dins del present projecte, però si els elements relacionats 
amb els edicles i les rampes d’entrada i sortida. En el annex d’urbanització es mostra la tipologia 
d’edicles típics de la ciutat de Mataró. 

 

10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

En compliment de l’article 4 del Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, i l’apartat 1 de l’article 123 
de la Llei 3/2011 del 14 de noviembre de Contractes del Sector Públic, a l’Annex nº 9 s’adjunta un 
Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de l’aparcament.  

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 73.490,08 € (SETANTA-
TRES MIL CUATRES CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS). 
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11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

A l’Annex nº15 es desenvolupa el Pla de Control de Qualitat de les obres.  

El pressupost d’execució material destinat al Control de Qualitat de les obres ascendeix  a 34.328,00 
€ (TRENTA-QUATRE MIL TRESCENTS VINT-I-VUIT EUROS) 

12. PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

A l’inici d’obres s’informarà i es desviarà l’actual parada de BUS i s’indicaran cartells informatius per 
als usuaris de la xarxa. També s’indicaran rutes alternatives per la resta de d’usuaris. 

Durant el primer més d’obra s’ubicaran les casetes d’obra i es realitzarà el tancament de tot el solar, 
es desmuntaran els elements existents en el vial i es portaran als dipòsits establerts per l’ajuntament. 
Destacar la parada de BUS existent, les zones de pagament de l’àrea blava, xarxa  semafòrica i 
enllumenat.  

Els servei d’enllumenat serà enretirat i substituït per un enllumenat provisional d’obra.  

La entrada i sortida a l’obra es realitzarà per l’avinguda del Maresme amb la Ronda Barceló. 

Al trobar-nos dins d’una zona urbana, primerament haurem de desviar i substituir els serveis afectats 
per les obres.  S’enderrocarà el paviment existent i es procedirà a la desconnexió dels serveis 
existents. 

La xarxa de sanejament i les escomeses dels edificis seran enderrocats.  

L’execució d’aquestes tres xarxes correspondran al projecte d’urbanització per el que no s’ha tingut 
en compte la nova formació. 

Un cop desviats tots els serveis existents es procedirà a una primera excavació per tal d’arribar a la 
cota d’excavació del mur pantalla. Es deixaran bermes en els laterals amb un pendent 1/1. 

El procés constructiu del mur pantalla s’iniciarà amb l’execució del muret guia. Alhora s’implantarà 
l’equip de pantalles i l’equip de llots.  

Degut a la longitud de l’aparcament, es necessari la divisió de la estructura en fases. Per tal d’evitar 
problemes de retracció en el formigó, s’han establert dues juntes de dilatació corresponent als eixos 
11 i 22. Cada una de les pastilles te una superfície aproximada de 2.000 m2 que serà fàcilment 
executable amb mitjans convencionals. 

Un cop finalitzades les pantalles de cada zona, es procedirà a l’excavació fins a la cota d’ancoratges, 
el tesat i la excavació definitiva. Per tal de permetre el pas entre zones la zona central d’excavació 
s’executarà sempre i quan hi hagin màquines disponibles. 
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Arribats a la cota de fonamentació, s’executaran les sabates, els pilars, la solera de formigó i el forjat 
de la coberta en els trams establerts. No es preveu la utilització de grues torre per el baix rendiment 
que tindrien. Si que s’usarà toros, manitus i autobombes de formigó. 

Finalitzats els treballs de formigonat s’impermeabilitzarà la coberta i es procedirà als treballs de 
col·locació dels serveis definitius adaptats a les futures necessitats de la nova zona residencial. 

Paral·lelament s’iniciaran els treballs d’acondicionament interior, els nuclis d’escala i ascensor i les 
instal·lacions. 

Un cop finalitzats els treballs, es pintarà el parking, es col·locarà la senyalització vertical i horitzontal. 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

S’ha estimat d’acord amb el Pla d’Obra recollit a l’Annex nº17 com a termini màxim d’execució de la 
totalitat de les obres descrites al present Projecte: 12 mesos a comptar des del dia següent a la 
signatura de l’Acta de Replanteig.  

14. REVISIÓ DE PREUS 
 

Pel termini previst per l’execució dels treballs, no es contempla la revisió de preus. 

15. TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia serà de dos anys a partir de la firma de l’Acta de Recepció. 

16. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

A l’Annex nº19 s’adjunta la justificació de preus. 

17. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

Al Document nº4 Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les unitats 
d’obra de l’“Aparcament subterrani a la Ronda Barceló de Mataró”: Amidaments, Quadre de preus 
nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost, Resum del Pressupost i Últim full.  

El quadre resum del Pressupost d’Execució Material: 
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de 3.478.144,56€. Afegint al PEM 
del projecte els percentatges corresponents a les despeses generals (13%), Benefici Industrial (6%) i 
l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte, que ascendeix a una quantitat de 
5.008.180,34€. 

18. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Document nº1.- MEMÒRIA I ANNEXES 

a. Memòria 

b. Anexes: 

ANNEX 1. Estudi fotogràfic  

ANNEX 2. Planificació Urbanística  

ANNEX 3. Topografia  

ANNEX 4. Estudi Geotècnic  

ANNEX 5. Estudi d’alternatives  

ANNEX 6. Distribució de les places d’aparcament 

ANNEX 7. Estudi de viabilitat econòmica 

ANNEX 8. Serveis afectats 

ANNEX 9. Seguretat i Salut 
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ANNEX 10. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda  

ANNEX 11. Càlcul de Pantalles 

ANNEX 12. Càlcul estructural 

ANNEX 13. Càlcul instal·lacions 

ANNEX 14. Estudi d’impacte ambiental  

ANNEX 15. Pla de Control de Qualitat 

ANNEX 16. Urbanització 

ANNEX 17. Pla d’obra  

ANNEX 18. Revisió de Preus  

ANNEX 19. Justificació de Preus 

 

Document nº2. Plànols 

Document nº3. Plec de prescripcions tècniques 

Document nº4. Pressupost 

Amidaments  

Quadre de preus nº1  

Quadre de preus nº2  

Pressupost  

Resum de pressupost  

Pressupost d’execució per contracte 

19. CONCLUSIONS 
 

Amb la present memòria i els documents adjunts al projecte es considera suficientment justificat i 
valorat les actuacions que ha d’executar-se per a l’aparcament soterrat a la Ronda Barceló amb el 
que es suposa acomplert l’objectiu i la necessitat de construir el present projecte. 

Barcelona, Octubre de 2016 

       Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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Annex 1. Reportatge Fotogràfic 

1.-Objecte 
 

Aquest annex té com a objectiu reflectir l’estat del lloc on s’ubicaran les obres objecte d'aquest 
projecte, i que serà la base per confirmar certes premisses, que s'han tingut a l'hora de confeccionar 
aquest projecte. Així mateix com tenir una imatge visual del lloc on es realitzarà l'obra, i també poder 
estimar els problemes con que ens trobarem a l'hora de planificar, i realitzar l'obra, (obres en 
execució, desviaments de trànsit, reposició i desviaments de serveis, l'entorn de l'obra, vials amb 
circulació, edificacions pròximes, l'afluència de persones i vehicles, entre altres). 

Aquest reportatge fotogràfic, es va realitzar amb data durant el mes d’Agost de 2016. 

2.- Documents de que consta aquest annex. 
 

- Aquesta petita memòria amb el reportatge fotogràfic. 

- Plànol. (Que indica on han estat tomades les fotografies). 

3. Reportatge fotogràfic 

3.1. Fotografies aèries 
 
A continuació s’adjunten les fotografies aèries extretes amb l’ajuda del Google Earth. 

 

 
Fig 1:Vista aèria de la zona d’actuació 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 1. Reportatge fotogràfic 
 
 

2 
 
 

 
Fig 2: Vista aèria amb l’aparcament en superfície de l’estació de renfe 

 

3.2. Fotografíes de la zona 
 

 

Foto 1: Vista dela rotonda 
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Foto 2. Nau enderrocada 

 

Foto 3: Edifici tipus ja construït. 
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Foto 4: Ample resultant de la vorera de la ronda 

 

Foto 5: Nau pendent d’enderrocar 
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Foto 6: Carrer Thos i Codina - Nord 

 

Foto 7: Carrer Thos i Codina – Sud 
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Foto 8: Naus a enderrocar 

 

 

Foto 9: Paviment a enderrocar previ 
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Foto 10: C/ Mendez Nuñez 

 

Foto 11: C/ Mendez Nuñez 
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Foto 12: Nau a enderrocar 

 

 

Foto 13: Nau a enderrocar 
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Foto 14: Benzinera afectada per les obres 

 

Foto 15: Parada de Bus afectada 
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Annex 2. Planificació urbanística 

1. Objecte 
 

El següent document pretén analitzar el planejament existent donar un punt de vista sobre el 
planejament i regulacions utilitzades de cara a ordenar el sector de la ronda Barceló. 

El nucli urbà de Mataró està format per onze barris. El nucli històric de la ciutat s’assenta en l’estreta 
franja de sòl pla que hi ha entre la línia de costa i la serralada litoral. L’expansió d’aquesta zona es va 
consolidar sobre aquest terreny pla conformant, al sud d’aquest nucli, l’Eixample i el Pla d’en Boet i 
per la zona nord el barri Escorxador- Palau, amb una estructura en quadrícula bastant regular.  

La ronda Barceló forma part de l’eixample sud i originàriament estava formada per magatzems i 
industries que poc a poc van anar entrant en desús. 

En la zona d’estudi, predominaven els usos  industrials i els magatzems, que han quedat en desús, 
així com es pot trobar en l’actualitat molts solars buits. 

2. Estudi de la mobilitat 
 

La circulació sempre ha estat una de les preocupacions de la gestió de l’ajuntament de Mataró, per el 
que tenir un bon parc d’estacionaments es molt important. 

El municipi de Mataró, ocupa una superfície de 22,5 km2 bona part del qual configura el nucli urbà. 
Com a capital de comarca del maresme i centre urbà més important de l’entorn és un centre 
d’atracció comercial i laboral potent. La població, segons dades a gener del 2002, era 109.000 
habitants i ha experimentat en els darrers anys una evolució positiva que segons dades del 2015 
estava al voltant dels 125.000 habitants. El mateix passa amb el parc d’automòbils que ja supera els 
70.000 vehicles i ha tingut un creixement en els darrers deu anys del 11,43% al 2014, segons dade del 
idescat. Resultat d’aquestes dades podem concloure que l’índex de motorització que es situa en 560 
vehicles per 1.000 habitants.  

Les principals vies de penetració al nucli urbà son l’antiga carretera Nacional II, l’autovia C-60 i la 
carretera C-1415, paral·lela a la C-60 i la carretera BV-5031.  
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Figura 1. Principals vies de penetració al nucli urbà. Font Pla de mobilitat 05. 

 

La zona on s’ubica el projecte pertany a l’Eixample. Te una motorització d’entre 500 i 700 vehicles 
cada 1000 habitants. L’oferta comercial es troba principalment en la zona centre de Mataró seguit de 
l’eixample amb 30 establiments cada 1000 habitants. 

 

3. Estudi del planejament vigent 
 

La zona de la Ronda Barceló forma part de l’eixample de Mataró. L’edificació existent prové de 
l’antiga revolució tèxtil que va patir el municipi, així doncs es troben encara en peu algunes naus. 
D’altres ja han estat enderrocades. 

En la zona més pròxima a l’Avinguda del Maresme es te aprovada l’execució de la torre Barceló i en 
un futur es preveu fer un pas soterrat per tal d’accedir a la zona del Port. 

La transformació urbanística del sector de la Ronda Barceló parteix del 2007 amb el pla de millora 
urbana PMU-01d. El Pla, entre d’altres estableix la creació d’un aparcament sota el vial i un canvi 
d’us, de l’industrial a residencial.  

Degut a una sèrie de mobilitzacions ciutadanes, principalment motivada per la reparcel·lació que 
ampliaria el vial existent a un ample de 30 m, cosa que provocaria una sèrie de cessions; la fórmula 
de finançament que obligava a la junta de Compensació del sector a fer-se càrrec de les despeses 
d’urbanització; i la desacceleració econòmica provocada per l’esclat de la bombolla Inmobiliaria, van 
originar una paralització en el procés d’execució del Pla. 

Al març de 2015 s’aprova la nova delimitació poligonal del Sector que afecta la Ronda i que ha servit 
com a eina per tal de desenvolupar el present projecte. 
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3.1. Relació del Planejament vigent de l’àmbit 
 

MPG-078 Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal relativa a l’ordenació de 
l’illa Fàbregas i de Caralt Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 17 de 
juny de 2013. Publicat al DOGC el 18 de juliol de 2013 

MPG-065 Modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació. Ús 
d’aparcament al subsòl dels equipaments, ús d’aparcament al subsòl de zones verdes, agilització de 
la tramitació per a la construcció d’alguns equipaments. Aprovat definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques el 18 de desembre de 2008. Publicat al DOGC el 22 de gener de 
2009 

MPG-047 Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació. Text Refós. Acordada la 
conformitat per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 16 de març de 2005. 
Publicat al DOGC el 28 de juny de 2005  

Modificat parcialment per la MPG-058; MPG-065; MPG-067; MPG-071; MPG-079; MPG-087; MPG-
089 

MPG-036 

Annex I 

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació. Ús d’aparcament al subsòl de 
zones verdes: Parc de Cerdanyola / Av. Jaume Recoder / Ronda Rafael Estrany. 
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 13 
d’octubre de 2005. Publicat al DOGC el 22 de novembre de 2005 

MPG-036 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació. Ús d’aparcament al subsòl de 
diverses zones verdes. Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 
16 d’octubre de 2003. Publicat al DOGC el 11 de desembre de 2003 

MPG-024 Àmbit Ronda Barceló-Fàbregas de Caralt (delimita PMU-d01). Aprovat definitivament 
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 12 de maig de 2006, obtenint la conformitat 
per la seva executivitat el 6 de novembre de 2006. Publicat al DOGC el 15 de desembre de 2006 

PMU-06 

Annex III 

Modificació puntual article 12 de la normativa del Pla de millora urbana. “Illa 6 
Fàbregas i de Caralt”. Aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el 14 de juliol de 2011. Publicat al DOGC el 26 de 
setembre de 2011 

PMU-06 

Annex II 

Modificació puntual article 12 de la normativa del Pla de millora urbana. “Illa 6 
Fàbregas i de Caralt”. Aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el 22 de juliol de 2010. Publicat al DOGC el 4 de 
novembre de 2010 

PMU-06 Pla de millora urbana. “Illa 6 Fàbregas i de Caralt”. Aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 30 d’abril de 2008. Publicat al DOGC el 3 de febrer 
de 2009 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 2. Planificació urbanística 
 
 

4 
 
 

PMU-05 Pla de millora urbana. “Àmbit illa 1a - Torre Barceló”. Aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 29 de gener de 2009. Publicat al DOGC el 26 de 
març de 2009 

PMU-01 Pla de millora urbana. Ronda Barceló, illa Fàbregas i de Caralt. Aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2007. Publicat al DOGC el 9 de 
març de 2007 

 

 

 

Barcelona, Octubre de 2016 

Autor del Projecte 

         Marc Busquets Zapata 
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Annex 03. Topografia 
 
 

1. Introducció 
 
 

Pel què fa referència a la topografia de la Ronda i entorn on s’ubiquen les obres, cal esmentar que es 
disposa d’aquest document gràcies la informació facilitada per part de l’ens municipal PUMSA de 
Mataró. 

Aquesta informació data de fa uns anys, però a través d’una sèrie de consultes als tècnics, consultes 
de camp, i comprovacions a través del banc de dades de l’Institut Català de Cartografia, queda 
assegurat que la representació de la topografia que es presenta en aquest projecte correspon a 
l’estat actual en què es troba el solar. 

La informació complementària a aquest annex es troba en el Document Nº2 – Plànols. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

 

         Autor del Projecte 

         Marc Busquets Zapata 
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Annex 04: Geologia i Geotècnia 
 

1. Introducció 
 

El present annex descriu els resultat de l’estudi geotècnic dut a terme a les proximitats de la Ronda 
Barceló per part d’una empresa especialitzada a finals de l’any 2007 en una de les obres d’edificació. 
L’empresa encarregada de l’estudi i els assaigs va ser Tatforms, s.l.  

 
La zona d’estudi s’entén dins de la pròpia Ronda Barceló amb la seva intersecció entre el Camí Ral i 
l’Av del Maresme, que forma part de la N-II. 
 
L’aparcament disposarà d’una planta amb una alçada a excavar de 5,75 m degut a les reserves 
previstes per les instal·lacions de la xarxa de sanejament. 
 
L’aparcament tindrà una forma rectangular de 250 m de llarg per 26 m d’ample aproximadament 
més la part corresponent a les rampes d’entrada i sortida. 
 

2. Objectiu 
 

Els objectius del present estudi geotècnic són els següents: 

a) Anàlisi del context geològic de la zona, per tal d'identificar possibles processos geològics que 
poguessin afectar l'obra. 

b) Definició del perfil litològic del subsòl fins a una cota suficient per a la fonamentació de 
l'aparcament. 

c) Paràmetres geotècnic d'identificació, resistència i deformabilitat de les capes atravessades. 
d) Determinació de la cota del nivell freàtic, si es detecta en la profunditat investigada. 

Agressivitat de l'aigua al formigó. 
e) Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació. Proposta d'una tipologia de fonamentació 

adequada des del punt de vista de la capacitat de càrrega, així com respecte dels 
assentaments posteriors a la construcció. 

f) Excavabilitat del terreny i dades per al càlcul de les empentes de terres contra els murs de 
contenció. 

3. Treballs Realitzats 
 

Es van realitzar 6 sondejos a rotació amb barrera helicoïdal fins als 18-18,4 m de profunditat i 7 
assajos SPT. 
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4. Context geològic 
 

Geològicament la comarca es pot dividir en tres grans unitats de relleu ben diferenciades que es 
distribueixen paral·lelament entre si: la serralada, la plana i la franja litoral. La serralada litoral està 
formada per suaus turons fortament modelats, està consta pels massissos abans anomenats ens 
situen a la serralada litoral, situada entre la línia de costa i el Massís del Garraf. 

A grans trets, la plana està formada per sediments al·luvials i deltaics d’edat quaternària, la serralada 
litoral esta formada litològicament per materials ignis d’edat del Carbonifrer-Permià, finalment, les 
platges estan formades per l’alteració de la granodiorita originant el sauló. 

5. Geotècnia 
 

A partir dels assajos de camp es poden distingir les diferents capes geotècniques. 

Capa R: Replè antròpic format per argiles de color marró fosc, amb abundants sorres, graves 
heteromètriques, clastos decimètrics angulosos. També es poden trobar restes d’arrels, nivells amb 
abundant matèria orgànica i restes de materials de construcció. En general presenta una estructura 
heterogènia i una cohesió nul·la. 

No recomanable com a nivell de base per la fonamentació. 

La profunditat de l’estrat es: 

 

Nivell A: Sorres fines, mitjanes i grolleres variant entre ben i mal classificades. Presenten grans de 
quars, feldspats i miques inferiors a 1 cm de diàmetre. 

Presenten graus de compacitat, fet que ens permet subdividir aquest nivell en dos subnivells. 

Subnivell A1: presenta compacitat fluixa 

Subnivell A2: presenta compacitat de mitjana a densa i fins a molt densa en alguns casos. 

Les profunditats dels subnivells son: 
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Les seves característiques: 

 

6. Hidrologia Subterrània 
 

Durant l'execució dels sondeigs s'ha detectat la presència d'aigua a profunditats entre els 6 i 6,5 m. 
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Un cop analitzada la mostra d’aigua extreta, el resultat obtingut indica que la presencia d’agressivitat 
dèbil, per el que no serà necessari que el formigó tingui característiques addicionals per a la 
resistència de sulfats. 

 

7. Conclusions 
 

La contenció perimetral s’haurà d’emportar dins del nivell A2 i haurà de ser de l’ordre de 6 a 8 
amplades. La Resistència en punta del subnivell A2 per pilots es de 16 kg/cm2 i la resistència per fust 
es de 0,17 kg/m2. De cara a estimar la càrrega per punta dels murs pantalla s’agafa un coeficient 
reductor en funció de l’ample del mòdul pantalla(B) respecte a la longitud de la secció rectangular(L). 
El factor F=0.7+0.3(B/L). De la mateixa manera la resistència per fust es calcula de la mateixa manera 
que en els pilots excavats, contant, com la longitud del perímetre de la secció transversal, la longitud 
real del mateix. Així es, 2(B+L). 

La fonamentació central es recomana fonamentar-se en el estrat A2. La presencia propera del nivell 
freàtic farà necessari un estudi més exhaustiu del nivell freàtic mitjançant la instal·lació d’un 
piezòmetre de control. 

No es preveu per a l’execució d’un únic soterrani la instal·lació d’un sistema de bombeig, però si que 
s’haurà de controlar mitjançant bombes en superfície alhora d’excavar les fonamentacions.  

 

Barcelona, Octubre de 2016 

 

Autor del Projecte: 

Marc Busquets Zapata 
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8. Situació dels assajos 
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9. Perfil geotècnic 
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10. Gràfiques de sondeig 
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1. Antecedents 
 
 
 
L’objectiu del present annex es determinar el procés constructiu més adient tenint en compte 
una sèrie de criteris econòmics i no econòmics, d’aspecte social i ambiental. 
 
També es tractaran aspectes morfològics de l’aparcament en superfície i volumetria. 
 
En tot moment es tindrà en compte que l’afectació als edificis que llinden al carrer hauran de 
ser enderrocats, els que no ho estan encara, i que només es mantindrà l’edifici que llinda 
amb la nacional II. 
 
Es definiran una sèrie de pesos que determini al final del present estudi la millor solució en 
quant al procés constructiu plantejat i a la solució que s’ha exposat en el projecte. 
 
 

2. Definició de les alternatives 
 
 
Per una banda partirem com a solució de partida el procés convencional de tot aparcament. 
Com a procediment convencional, s’entén que es realitzarà l’aparcament de la manera 
tradicional:  pantalla, excavació interior, anclatges, excavació fins a la cota de fonamentació, 
realització dels fonaments, pilars i forjat.  
 
Com a procediment descendent, s’entén que es realitzarà l’aparcament de la manera no 
intuïtiva, es a dir: realització de la pantalla, realització dels pilars com a pilots, encofrat 
contra el terra del forjat de coberta i excavació per sota. Realització del forjat entremig i 
excavació per sota. Realització de la llosa de fonamentació i excavació per sota. 
 
Al procés de construcció convencional l’anomenarem com a mètode ascendent(A) i al 
procés descendent l’anomenarem com a mètode descendent(D). 
 
Així mateix s’analitzarà per als dos processos, la opció de crear un espai amb un sol 
soterrani, que anomenarem opció 1 i la opció de crear més d’un soterrani, que anomenarem 
opció 2. 
 
 
Els dos mètodes són igualment vàlids, tot i que cada un té les seves avantatges i 
inconvenients i per això s’ha realitzar l’anàlisi de les alternatives per poder decidir quina de 
les opcions es més adient. 
 
 

3. Definició d’indicadors 
 
Els indicadors que es tindran en compte, alhora d’establir el millor mètode seran, per un 
costat els pròpiament constructius, que incidiran sobretot en el cost de l’execució de 
l’aparcament, així com altres de caràcter social i ambiental.  
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Els indicadors proposats són: 
 

Indicadors constructius: 
 
Fonamentació 
Moviments de terres 
Contenció perimetral 
Suports 
Forjats i medis auxiliars 

 
 

Indicadors socials: 
Temps d’execució 
Seguretat 
Medi ambient 
Economia 

 
Sobre cada una de les quatre opcions es definirà un pes de 1 a 4, essent 1, la més 
desfavorable i 4 la més favorable. 
 
En els indicadors constructius es tindrà en compte aspectes econòmics de cara a establir la 
puntuació. 
 
 

 

3.1. Indicadors constructius 
 

3.1.1. Fonamentació 
 
Alhora de definir la fonamentació de l’edifici, es important analitzar les dades geotècniques 
que disposem. Es recomana recolzar la fonamentació en el subnivell A2, que es troba en la 
zona d’estudi entre els 5,5 i 6 m. 
 
La cota de nivell freàtic es troba en cotes properes entre els 6 i el 6,5 metres de profunditat. 
 
 
Opció 1A. Un soterrani, mètode Ascendent. 
 
La cota superior de fonamentació prevista en la opció d’un soterrani es la 5,75 m 
 
La fonamentació prevista en aquesta opció seria amb sabates aïllades, amb un esgotament 
puntual en cas d’aparèixer aigua. 
 
Opció 2A. Dos soterranis, mètode Ascendent. 
 
En aquest cas, tallarem el nivell freàtic i serà necessari un esgotament mitjançant pous per 
tal d’assecar la superfície i poder realitzar les tasques de fonamentació. 
 
La fonamentació serà mitjançant una llosa de subpressió 
 
Opció 1D. Un soterrani, mètode Descendent. 
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El propi pilot servirà com a element de fonamentació. Serà necessari generar un sistema de 
riostres de cara a evitar problemes de vinclament. La metodologia per a executar el pilot 
serà el CPI-8. 
 
Opció 2D. Dos soterranis, mètode Descendent. 
 
El pilot servirà com a element de recolzament de de la fonamentació. Però s’haura de 
realitzar dos arriostraments, un primer corresponent a 50 cm per sobre de la cota del primer 
soterrani i l’altre a la fonamentació de cara a evitar problemes de vinclament. La longitud del 
pilot farà necessari canviar la metodologia a un CPI-6,encarint el sistema. 
 
La fonamentació serà mitjançant llosa de subpressió i es requerirà impermeabilitzar les 
zones de contacte dels pilots amb la llosa de subpressió. 
 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 3 
2A 2 
1D 4 
2D 1 
 
 

3.1.2. Moviments de terres 
 
 
 
Opció 1A. Un soterrani, mètode Ascendent. 
 
Excavació amb mètodes convencionals, giratòries, retroexcavadores mixtes i camions.  
 
El rendiment teòric d’una giratòria es de 700 m3/dia. 
 
Es preveu que s’executarà una berma perimetral per a la execució del ancoratges mentres 
s’excava la zona central. Un cop entrin en càrrega els ancoratges es procedirà a la 
excavació de la berma. 
 
 
Opció 2A. Dos soterranis, mètode Ascendent. 
 
Excavació per fases, dues parades previstes de cara a les dues línies d’ancoratge previstes. 
 
Implantació d’un sistema de bombeig. 
 
 
Opció 1D. Un soterrani, mètode Descendent. 
 
Excavació en mina amb maquinaria de petites dimensions i rendiments molt baixos. 
 
Opció 2D. Dos soterranis, mètode Descendent. 
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Excavació en mina, amb maquinaria convencional gràcies a l’alçada lliure dels dos 
soterranis. 
 
Implantació d’un sistema de bombeig. 
 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 1 
2D 2 
 
 

3.1.3. Contenció perimetral 
 
La contenció perimetral es realitzarà mitjançant mur pantalla de 45 o 60 cm ancorat al 
terreny. 
 
Opció 1A. Un soterrani, mètode Ascendent. 
 
Es soluciona amb un mur pantalla de 45 cm de gruix i una línia d’ancoratges de 30 tones 
cada 2,5 m. 
 
Opció 2A. Dos soterranis, mètode Ascendent. 
 
Mur pantalla de 60 cm de gruix amb dues tires d’ancoratges de 30 tones cada 2,5 m. 
 
 
Opció 1D. Un soterrani, mètode Descendent. 
 
Mur pantalla de 45 cm. No requeria ancoratges. 
 
Opció 2D. Dos soterranis, mètode Descendent. 
 
Mur pantalla de 60 cm. No requerirà ancoratges. 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 2 
2A 1 
1D 4 
2D 3 
 

3.1.4. Suports 
 
 
Opció 1A. Un soterrani, mètode Ascendent. 
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Pilars de formigó rectangulars de secció de 40 a 50 cm. 
 
Opció 2A. Dos soterranis, mètode Ascendent. 
 
Pilars de formigó rectangulars de secció de 40 a 50 cm de gruix 
 
 
Opció 1D. Un soterrani, mètode Descendent. 
 
Pilots de diàmetre 45 a 65cm. Requerirà d’un revestiment. 
 
Opció 2D. Dos soterranis, mètode Descendent. 
 
Pilots de diàmetre 65 cm CPI-6 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 2 
2D 1 
 

3.1.5. Forjats i medis auxiliars 
 
 
Opció 1A. Un soterrani, mètode Ascendent. 
 
Execució de la coberta en tota la seva superfície per fases en tot l’ample del carrer. 
 
Moviment vertical i en superficie de materials directament des de camió, toro i puntualment 
amb autogrues. 
 
Opció 2A. Dos soterranis, mètode Ascendent. 
 
Execució de la coberta en tota la seva superfície per fases en tot l’ample del carrer. 
Necessitat d’instal·lar grues torre de cara a la manipulació de materials d’encofrar, acer i 
formigó. Les necessitats mínimes de l’obra es de tres grues torre. 
 
 
Opció 1D. Un soterrani, mètode Descendent. 
 
Execució de la coberta en fases longitudinals o transversals. 
 
Moviment interior de materials directament des de toros de petites dimensions. 
 
Formigonat de la solera amb minibombes de formigó. 
 
 
Opció 2D. Dos soterranis, mètode Descendent. 
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Moviment vertical interior de materials amb tràctels motoritzats ancorats a sostre.  
 
Moviment horitzontal amb camions o toros. 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 1 
2D 2 
 
 

3.1.6. Resultat indicadors constructius 
 
Si acumulem els indicadors constructius tenim: 
 
Opció Fonamentació Mov.terres Cont. 

Perimetal 
Suports Forjats i 

medis aux 
Total 

1A 3 2 2 4 4 15 
2A 2 1 1 3 3 10 
1D 4 4 4 2 1 15 
2D 1 3 3 1 2 10 
 
 

3.2. Indicadors socials 
 

3.2.1. Temps d’execució de les obres 
 
 
Es obvi pensar que trigarem menys en les opcions de un soterrani respecte la opció de fer 
dos soterranis. La afectació en el temps d’excavació alhora d’excavar a cel obert o en mina 
també es obvi que ens farà decantar per les opcions ascendents. 
 
Així mateix succeix amb la resta de tasques contemplades que repercutiran en un major 
temps d’execució d’obres, així com d’entrada i sortida de camions. 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 2 
2D 1 
 
 

3.2.2. Impacte visual de l’obra 
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Els aparcaments solen ser obres urbanes que es realitzen en zones altament ocupades i 
amb la conseqüent preocupació dels veïns.  
 
El procediment ascendent, té l’inconvenient de deixar unes grans pantalles en voladiu, que 
generen una sensació de inseguretat als veïns. En contra, les pantalles en el cas del mètode 
descendent mai estan en voladiu. 
 
D’altra banda en el nostre cas concret, molt possiblement es produeixin les tasques 
d’urbanització i execució de les vivendes llindars al carrer alhora o en cas que no fos així, 
tindríem uns solars buits, per el l’afectació visual seria lleu. 
 
Però si que es cert que l’impacte visual seria menor en el cas descendent. 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 2 
2A 1 
1D 4 
2D 4 
 
 

3.2.3. Seguretat 

 
Els moviments de terres sempre són un dels moments perillosos en tota obra, i el fet  de 
realitzar la excavació per sota els forjats, genera uns riscos de col·lapses que la construcció 
ascendent no té.  
 
En aquest apartat , doncs el mètode ascendent es mes positiu. 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 2 
2D 1 

 
 

3.2.4. Medi Ambient 
 
 
Tot material present a una obra, té un repercussió important en el medi ambient. Per tant 
com mes òptim es una construcció, millor es per el medi ambient, ja que es minoritzen els 
usos que d’altre banda són limitats. 
 
En el cas del mètode ascendent, en la majoria de casos, la distància entre pantalles es 
massa gran per poder-les apuntalar i per tant, cal utilitzar anclatges que no tenen cap tipus 
d’ús en el futur. Per tant, són recursos emprats sense sentit pel medi ambient, que el mètode 
descendent no té, on en qualsevol unitat d’obra que es realitza té la seva funcionalitat tant 
durant el temps d’execució com en la seva posta en servei. 
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El bombeig de l’aigua amb el seu respectiu abocat a la xarxa de sanejament o el consum de 
formigó al canviar el sistema de fonamentació també estableixen un criteri important en la 
puntuació. 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 3 
2A 2 
1D 4 
2D 1 
 
 
 

3.2.5. Economia 
 
No seria just tenir en compte en aquesta valoració, l’aspecte merament econòmic per 
l’increment d’un a dos soterranis. Si que s’han tingut en compte aspectes com la utilització 
de sistemes especials, pilots en substitució de pilars, o la necessitat d’ancoratges, o els 
equips necessaris per a la excavació de les terres. 
 
 
La valoració de les quatre alternatives es: 
 
Opció Puntuació 
1A 4 
2A 3 
1D 2 
2D 1 
 
 

3.2.6. Resultat indicadors socials 
 
 
Si acumulem els indicadors socials tenim: 
 
Opció Temps 

d’execució 
Impacte 
visual 

Seguretat 
excavació 

Medi 
ambient 

Economia Total 

1A 4 2 4 3 4 17 
2A 3 1 3 2 3 12 
1D 2 4 2 4 2 14 
2D 1 4 1 1 1 8 
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4. Conclusions 
 
 
Un cop analitzats els diferents indicadors, creiem convenient l’ús d’un sol soterrani amb un 
mètode ascendent. 
 
La presencia del nivell freàtic, la llosa de subpressió, la impermeabilització necessària per 
acabar aconseguint un vas completament estanc o el sistema de bombeig definitius son 
pesos molt importants alhora de decidir la execució de dos soterranis i que no es poden 
menysprear. 
 
El sistema d’excavació amb una alçada lliure tan reduïda, treballant també sobre una 
quadricula fa del sistema descendent amb un soterrani una solució molt complicada 
d’executar. 
 
 
Barcelona, Octubre de 2016 
 
 
        Autor del Projecte: 

Marc Busquets Zapata 
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Annex 06. Distribució de les places d’aparcament 

 

1. Objectiu 
 
 
L’objectiu del present annex es intentar optimitzar l’espai que es disposa de cara a treure la 
màxima rendibilitat al aparcament. Disposem d’un ample de vial de 30 m sobre el que es 
pretén construir un aparcament soterrat. Tot i així el planejament preveu que els soterranis 
de les parcel·les resultants ocuparan part d’aquest espai per a l’execució dels aparcaments 
propis.  
 
L’espai total que es podrà disposar per a la execució de l’aparcament serà de 27 m. A 
aquesta longitud farà falta descomptar-li el gruix corresponent al tipus de contenció escollit. 
Ja sigui mitjançant mur pantalla o mur de contenció, la llum interior lliure de l’aparcament 
serà com a màxim de 26 m. 
 
L’ample previst per les places d’aparcament serà de 2,5 m d’ample per 5 m de llarg. 
 
Partim de la base, que el projecte d’urbanització ens marca les rampes d’entrada i 
sortida de l’aparcament, per el que no es farà cap supòsit al respecte. 
 
Aquest annex servirà de premissa també de cara a establir un cruixia coherent de pilars, que 
ens limita alhora de definir solució estructural de coberta i de fonamentació. Llums molt 
grans entre pilars ens podria marcar haver d’anar a solucions no convencionals de formigó 
in situ i haver d’anar a solucions prefabricades. Tanmateix succeeix amb les càrregues que 
s’aplicarien a fonamentació.  
 

2. Disposició de vehicles 
 
A partir d’aquí analitzem totes les possibilitats que maximitzen el número de places per m2 
d’aparcament.  
 
Les configuracions més freqüentes en llocs d’aparcament es en bateria (perpendicular al 
sentit de la marxa), semibateria 30º, semibateria 45º i semibateria 60º. 
 
D’altre banda tenim la limitació dels amples de carril, en el cas de ser carrils de dos sentits, 
tindríem un ample mínim de 5 m i en el cas de carrils amb un únic sentit de circulació 
tindríem un ample mínim de 3 m. 
 
S’ha estudiat una secció teòrica d’aparcament de 20 m de longitud per tal de determinar la 
situació més adient. 
 
Descartem completament la opció de col·locar les places en paral·lel degut a la complicació 
que genera alhora de fer maniobres. 
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També es descartarà la opció d’un únic carril amb un o dos sentits de marxa per la ubicació 
de les rampes d’accés i pel fet d’haver de generar un coll d’ampolla al final de l’aparcament. 
 
En la següent figura podem veure el resultat de l’estudi: 
 

 
 
Del resultat de la següent figura, podem extreure que la figura òptima de places es en 
bateria tot i tenir dos carrils de circulació amb dos carrils seguit per formació en 45º degut a 
que la opció de semibateria a 30º i la opció a 90º amb un sol sentit de marxa no son opcions 
viables amb l’ample de carrer que disposem. 
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3. Cruixia de pilars establerta 
 

La solució estructural que es vol plantejar serà de formigó in situ. Es per això que la cruixia no hauria 
de superar els 8 m. La que es planteja serà amb una llum de 7,5 m en els vanos centrals i 5 m entre la 
pantalla perimetral coincidint amb les places laterals. 

 

Barcelona, octubre 2016 

Autor del projecte 

Marc Busquets Zapata 
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        8  

        9  

     10   

Ronda Barcel
da i la viabilit

miques dispo

Inversió ini

Taxa d’inve

Inflació 

Places 

mitjançant  u

ultats s’adjun

Conclusio

a la següent 

Hipòt

9.014

15,33

%)  10 

hipòtesi d’oc

b les tres hip

a un obstacle

ts	

 VAN (€)  

        731.526

        696.692

        663.516

        631.920

        601.828

        573.170

        545.876

        519.882

        495.126

        471.548

ó de Mataró
tat 

osades per a

cial  3

ersió(k)  5%

1%

D

D

un  full  d’exc

nten al final d

ns	

taula: 

tesis A  H

4.254,43 3.

3%  9,

18

cupació el va

pòtesi l’aparc

e sinó un imp

 TIR (€

6,86       666.

2,24       577.

6,42       500.

0,40       434.

8,96       376.

0,43       326.

6,60       283.

2,48       245.

6,17       212.

8,73       184.

ó 

quest estud

.699.650,84

% 

% 

De rotació 

De lloguer 

cel  amb  les

del documen

ipòtesis B 

.413.679,71

,10% 

8 

alor del TIR é

cament surt 

puls per a ex

)    PR

.004,68        

.477,40        

.717,42         

.160,60        

.450,70        

.411,78        

.024,17        

.403,77        

.783,99        

.500,12        

i són: 

131 

131 

s  correspone

nt. 

Hipòtesis C

1.986.606,

7,44% 

24 

és molt super

rentable. Co

ecutar el pro

RI (€)  

     731.526,8

 1.428.219,1

 2.091.735,5

 2.723.655,9

 3.325.484,8

 3.898.655,3

 4.444.531,9

 4.964.414,4

 5.459.540,5

 5.931.089,3

ents  formul

C 

,71 

rior a la taxa

onsiderem do

ojecte. 

86  

10  

53  

93  

89  

32  

92  

40  

57  

31  

6

les  de  cada

a de inversió 

oncs que 

6 

a 



Aparc
Anne

 

 
 

cament Subt
ex 7. Estudi d

terrani a la R
de la demand

     11   

     12   

     13   

     14   

     15   

     16   

     17   

     18   

     19   

     20   

     21   

     22   

     23   

     24   

     25   

     26   

     27   

     28   

     29   

     30   

     31   

     32   

     33   

     34   

     35   

     36   

     37   

     38   

     39   

     40   

     41   

     42   

     43   

     44   

     45   

     46   

     47   

     48   

     49   

     50   

  

 VAN  

  

  

Ronda Barcel
da i la viabilit

        449.094

        427.708

        407.341

        387.944

        369.470

        351.876

        335.120

        319.162

        303.964

        289.490

        275.704

        262.575

        250.072

        238.164

        226.823

        216.021

        205.735

        195.938

        186.607

        177.721

        169.258

        161.198

        153.522

        146.212

        139.249

        132.618

        126.303

        120.289

        114.561

        109.105

        103.910

          98.962

          94.249

          89.761

          85.487

          81.416

          77.539

          73.847

          70.330

          66.981

 VAN‐INV  

    9.014.254

 TIR  

 PRI(5%)  

ó de Mataró
tat 

4,03       159.

8,60       138.

1,53       120.

4,31       104.

0,77         90.

6,93         78.

0,88         67.

2,74         58.

4,52         51.

0,02         44.

4,78         38.

5,98         33.

2,36         28.

4,15         25.

3,00         21.

1,91         18.

5,15         16.

8,24         14.

7,85         12.

1,76         10.

8,82            9

8,87            8

2,74            6

2,13            6

9,65            5

8,71            4

3,54            3

9,08            3

1,03            2

5,74            2

0,23            2

2,13            1

9,64            1

1,56            1

7,20            1

6,39            1

9,41              

7,06              

0,53              

1,46              

‐       1.

4,43     

           

ó 

.975,83        

.711,37        

.273,45        

.286,35        

424,31        

404,85        

983,04        

946,54        

111,19        

317,34        

426,55        

318,78        1

889,95        1

049,82        1

720,12        1

833,02        1

329,68        1

159,09        1

277,02        1

645,13        1

.230,14        1

.003,25        1

.939,43        1

.017,02        1

.217,22        1

.523,73        1

.922,43        1

.401,05        1

.948,97        1

.556,98        1

.217,10        1

.922,40        1

.666,87        1

.445,30        1

.253,19        1

.086,61        1

942,18        1

816,94        1

708,35        1

614,19        1

728,89      

  

15,33%   

         10     

 6.380.183,3

 6.807.891,9

 7.215.233,4

 7.603.177,7

 7.972.648,5

 8.324.525,4

 8.659.646,3

 8.978.809,1

 9.282.773,6

 9.572.263,6

 9.847.968,4

10.110.544,4

10.360.616,7

10.598.780,9

10.825.603,9

11.041.625,8

11.247.360,9

11.443.299,2

11.629.907,0

11.807.628,8

11.976.887,6

12.138.086,5

12.291.609,2

12.437.821,3

12.577.071,0

12.709.689,7

12.835.993,2

12.956.282,3

13.070.843,3

13.179.949,1

13.283.859,3

13.382.821,4

13.477.071,1

13.566.832,7

13.652.319,9

13.733.736,2

13.811.275,7

13.885.122,7

13.955.453,3

14.022.434,7

34  

94  

47  

78  

55  

48  

36  

11  

63  

64  

42  

40  

76  

92  

92  

83  

98  

22  

07  

83  

64  

52  

25  

39  

03  

75  

28  

36  

39  

14  

37  

49  

14  

70  

91  

29  

71  

77  

30  

77  

77 



Aparc
Anne

 

 
 

Hipòt

cament Subt
ex 7. Estudi d

tesis B: 

terrani a la R
de la demand

Any 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Ronda Barcel
da i la viabilit

 VAN (€)  

        439.354

        418.432

        398.507

        379.530

        361.457

        344.245

        327.852

        312.240

        297.372

        283.211

        269.725

        256.881

        244.648

        232.998

        221.903

        211.336

        201.273

        191.688

        182.560

        173.867

        165.588

        157.702

        150.193

        143.041

        136.229

        129.742

        123.564

        117.680

        112.076

        106.739

        101.656

          96.815

          92.205

          87.814

          83.633

          79.650

          75.857

          72.245

          68.805

          65.528

          62.408

ó de Mataró
tat 

 TIR (€

4,29       422.

2,65       387.

7,29       355.

0,75       325.

7,86       298.

5,58       273.

2,93       250.

0,89       229.

2,27       210.

1,69       193.

5,42       176.

1,35       162.

8,91       148.

8,96       136.

3,77       124.

6,92       114.

3,26       104.

8,82         96.

0,78         88.

7,41         80.

8,01         74.

2,87         67.

3,21         62.

1,15         57.

9,67         52.

2,54         47.

4,32         43.

0,31         40.

6,48         36.

9,51         33.

6,67         31.

5,88         28.

5,60         26.

4,86         23.

3,20         21.

0,66         20.

7,78         18.

5,50         16.

5,24         15.

8,80         14.

8,38         12.

ó 

)    PR

.843,26        

.574,03        

.246,59       1

.615,57       1

.456,07       1

.561,93       2

.744,21       2

.829,71       2

.659,68       3

.088,61       3

.983,15       3

.221,03       4

.690,22       4

.288,01       4

.920,27       4

.500,70       4

.950,23       5

.196,36        5

.172,65        5

.818,20        5

.077,17        5

.898,42        6

.235,03        6

.044,02        6

.286,00        6

.924,84        6

.927,44        6

.263,47        6

.905,10        6

.826,86        7

.005,37        7

.419,22        7

.048,78        7

.876,06        7

.884,56        7

.059,18        7

.386,05        7

.852,47        7

.446,81        7

.158,40        7

.977,45        7

I (€)  

  439.354,29

  857.786,94

1.256.294,23

1.635.824,98

1.997.282,84

2.341.528,42

2.669.381,35

2.981.622,24

3.278.994,51

3.562.206,20

3.831.931,62

4.088.812,97

4.333.461,88

4.566.460,84

4.788.364,61

4.999.701,53

5.200.974,79

5.392.663,61

5.575.224,39

5.749.091,80

5.914.679,81

6.072.382,68

6.222.575,88

6.365.617,03

6.501.846,70

6.631.589,23

6.755.153,56

6.872.833,86

6.984.910,35

7.091.649,85

7.193.306,53

7.290.122,41

7.382.328,01

7.470.142,86

7.553.776,06

7.633.426,72

7.709.284,50

7.781.530,00

7.850.335,24

7.915.864,03

7.978.272,41

9  

4  

3   

8   

4   

2   

5   

4   

1   

0   

2   

7   

8   

4   

1   

3   

9   

1   

9   

0   

1   

8   

8   

3   

0   

3   

6   

6   

5   

5   

3   

1   

1   

6   

6   

2  

0   

0   

4   

3   

1   

88 
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Hipòt

cament Subt
ex 7. Estudi d

tesis C: 

terrani a la R
de la demand

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

  

VAN 

  

  

Any 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ronda Barcel
da i la viabilit

          59.436

          56.606

          53.910

          51.343

          48.898

          46.570

          44.352

          42.240

          40.229

 VAN‐INV  

    3.413.679

TIR 

PRI(5%) 

VAN (€) 

1      364.906

2      347.529

3      330.980

4      315.219

5      300.209

6      285.913

7      272.298

8      259.332

9      246.982

0      235.221

1      224.020

2      213.353

3      203.193

4      193.517

5      184.302

6      175.526

7      167.167

8      159.207

9      151.626

0      144.405

1      137.529

2      130.980

3      124.743

4      118.803

5      113.145

6      107.757

7      102.626

ó de Mataró
tat 

6,55         11.

6,24         10.

0,70            9

3,53            9

8,60            8

0,09            7

2,47            7

0,45            6

9,00            5

‐       3.

9,71     

TIR (€)

6,29       356.6

9,80       331.9

0,76       308.9

9,77       287.5

9,30       267.6

,62       249.1

8,69       231.8

2,08       215.7

2,94       200.8

1,85       186.9

0,81       173.9

,15       161.9

,47       150.7

7,59       140.2

2,47       130.5

6,16       121.5

7,77       113.1

7,40       105.2

6,10         97.9

,81         91.2

9,34         84.8

0,33         79.0

,17         73.5

,02         68.4

,73         63.7

7,84         59.2

6,51         55.1

ó 

.895,01        8

.902,85        8

.993,44       8

.159,89       8

.395,87       8

.695,57       8

.053,69       8

.465,34       8

.926,07       8

.829,44      

  

9,10%   

18   

PRI (

619,14          

923,99          

938,93       1.0

545,55       1.3

633,61       1.6

100,53       1.9

850,83       2.2

795,63       2.4

852,22       2.7

943,62       2.9

998,16       3.

949,14       3.3

734,49       3.5

296,44       3.7

581,20       3.9

538,72       4.

122,41       4.3

288,91       4.4

997,87       4.6

211,72       4.7

895,50       4.9

016,66       5.0

544,92       5.

452,08       5.2

711,91       5.4

299,99       5.5

193,59       5.6

8.037.708,97

8.094.315,21

8.148.225,91

8.199.569,44

8.248.468,04

8.295.038,13

8.339.390,60

8.381.631,05

8.421.860,05

(€) 

364.906,29  

712.436,08  

043.416,84  

358.636,61  

658.845,91  

944.759,54  

217.058,23  

476.390,31  

723.373,25  

958.595,09  

182.615,90  

395.969,05  

599.162,52  

792.680,11  

976.982,58  

152.508,75  

319.676,52  

478.883,93  

630.510,02  

774.915,83  

912.445,17  

043.425,50  

168.168,67  

286.971,68  

400.117,41  

507.875,25  

610.501,76  

7   

1   

1   

4   

4   

3   

0   

5   

5   
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cament Subt
ex 7. Estudi d

terrani a la R
de la demand

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

  

VAN

  

  

Ronda Barcel
da i la viabilit

8        97.739,

9        93.085,

0        88.652,

1        84.431,

2        80.410,

3        76.581,

4        72.934,

5        69.461,

6        66.153,

7        63.003,

8        60.003,

9        57.146,

0        54.425,

1        51.833,

2        49.365,

3        47.014,

4        44.775,

5        42.643,

6        40.612,

7        38.678,

8        36.837,

9        35.082,

0        33.412,

VAN‐INV 

  1.986.606

TIR 

PRI(5%) 

ó de Mataró
tat 

,54         51.3

,27         47.8

,64         44.5

,09         41.4

,56         38.5

,48         35.8

,75         33.3

,66         31.0

,96         28.9

,78         26.9

,60         25.0

,28         23.3

,03         21.7

,36         20.2

,11         18.8

,39         17.5

,61         16.2

,44         15.1

,80         14.1

,85         13.1

,00         12.2

,86         11.3

,25         10.5

‐6

6,71   

ó 

371,55       5.7

814,17       5.8

503,14       5.8

421,39       5.9

553,04       6.0

883,32       6.

398,48       6.2

085,70       6.2

933,08       6.3

929,52       6.4

064,71       6.4

329,03       6.5

713,54       6.5

209,92       6.6

810,43       6.6

507,84       6.7

295,46       6.7

167,03       6.8

116,75       6.8

139,19       6.8

229,33       6.9

382,47       6.9

594,26       6.9

689,22   

  

7,44%   

24   

708.241,30  
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Annex 8: Serveis Afectats 
 

1. Introducció 
 

En el present annex es recull la informació obtinguda sobre les xarxes de subministrament de serveis, 
que transcorren per l’àmbit d’afectació de les obres. 

Les obres relacionades amb els desviaments dels serveis afectats per la construcció de l’aparcament, 
començaran simultàniament amb l’inici de l’execució de l’aparcament, així com també està previst 
que aquestes obres de desviament finalitzin durant el decurs de les activitats pròpies de l’execució 
de l’aparcament. Tot i així, el projecte no contempla l’execució de les noves xarxes que aniran a 
càrrec del projecte d’urbanització. 

2. Aigües de Mataró 
 

La xarxa de distribució està formada per tubs de diferents diàmetres i materials col·locats entre uns 
50 i 70 cm de profunditat. 

Es realitzarà el tall i s’enderrocarà la xarxa existent de subministrament d’aigua. La nova xarxa serà 
l’establerta per Aigües de Mataró en el projecte d’urbanització. 

 

 

Fig 1. Xarxa d’aigua. Tram 1 Ronda Barceló. Xarxa a enderrocar. 
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Fig 2. Xarxa d’aigua. Tram 2 Ronda Barceló. 

3. Clavegueram 
 

Segons la informació aportada, la construcció de l’aparcament afecta a la xarxa de clavegueram. Així 
doncs, es deurà executar una nova canalització paral·lela a l’existent. 

 

 

Fig 3. Xarxa de Clavegueram. Tram 1 Ronda Barceló. Xarxa a enderrocar. 
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Fig 4. Xarxa de clavegueram. Tram 2 Ronda Barceló. Xarxa a enderrocar. 

 

4. Gas Natural 
 

Es procedirà a la desconnexió del enllaços de la xarxa i s’enderrocarà les canalitzacions existents. 

En el tram 2 de la ronda ja s’ha adaptat al a l’edifici de vivendes existents per el que no s’actuarà. 

 

 

Fig 5. Xarxa de gas. Tram 1 Ronda Barceló. Xarxa a enderrocar. 
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Fig 6. Xarxa de gas. Tram 2 Ronda Barceló. Xarxa ja adaptada. No s’actuarà 

 

5. Telecomunicacions 
 

No hi ha afectació a la xarxa de telefònica, però si hi ha una petita afectació a la xarxa de Vodafone 
en la intersecció de la Ronda amb el Carrer dels Germans Thos i Codina. 

 

Fig 7. Enllaç a desviar. 

 

6. Fecsa BT/MT 
 

Segons la informació obtinguda sobre la xarxa de distribució de FECSA, únicament es veu afectat un 
tram de línia de mitja tensió que transcorre paral·lel al futur aparcament pel costat nord del carrer. 
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Està previst desviar el tram de línia afectat per la construcció de l’aparcament; executant una nova 
canalització paral·lela a l’existent, però fora de l’àmbit del futur aparcament, tot segons plànols i 
indicacions de la companyia FECSA . 

Serà necessari establir una nova estació transformadora, ja que la existent serà enderrocada. 

 

 

Fig 8. Xarxa de Mitja tensió. Estació Transformadora a moure. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

 

         Autor del Projecte 

         Marc Busquets Zapata 
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1. Antecedents i objecte de l’estudi de seguretat i salut 
 

1.1. Antecedents 
 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es parteix 
del principi, que el  Director de Projecte, en base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha 
integrat la prevenció, en cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els 
següents Principis de l’Acció Preventiva en matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 

 

• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar el treball a la persona. 
• Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós. 
• Planificar la prevenció. 
• Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
• Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

1.2. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització de tots els treballs necessaris per a la 
construcció de la “Projecte Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró”. així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
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2. Dades del Projecte 
 

2.1. Tipologia d’obra 
 

Aparcament soterrat de nova construcció. 

 

2.2. Situació 
 

Emplaçament: Ronda Barceló 

Població: Mataró 

Centres hospitalaris propers: 

Adreça: Camí Ral, 208 - 210  
08302 Mataró 
Tel: 93 755 51 90 

 

2.3. Serveis afectats 
 

Aigua                   : Hi ha afecció a la xarxa existent 

Gas           : Hi ha afectació a la xarxa existent 

Electricitat               : S'afecten diverses línies elèctriques 

Telefònia S’afecten diverses línies telefòniques 
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Sanejament              : No hi afecció, es connecta a la xarxa existent 

 

2.4. Pressupost de l’estudi de Seguretat i salut 
 

El pressupost corresponent a la Seguretat i Salut de les obres és de (73.490,08 €) 
SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA Euros amb VUIT Cèntims. 

 

2.5. Termini d’execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dotze (12) mesos. 

 

2.6. Mà d’obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de (25) persones. 

 

2.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
 

• Oficial 1a 
• Oficial 1a paleta 
• Oficial 1a encofrador 
• Oficial 1a ferrallista 
• Oficial 1a soldador 
• Oficial 1a col.locador 
• Oficial 1a polidor 
• Oficial 1a pintor 
• Oficial 1a manyà 
• Oficial 1a electricista 
• Oficial 1a lampista 
• Oficial 1a muntador 
• Oficial 1a d'obra pública 
• Ajudant encofrador 
• Ajudant ferrallista 
• Ajudant soldador 
• Ajudant col.locador 
• Ajudant pintor 
• Ajudant manyà 
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• Ajudant electricista 
• Ajudant lampista 
• Ajudant muntador 
• Manobre 
• Manobre especialista 

 

2.8.  Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 

ABOCADORS 
ABRAÇADORES 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
AMORTIDORS DE FOSSAT I CONTRAPESOS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE 
PASSATGERS 
APLICS 
ARMARIS DE POLIESTER 
AUTOMATISMES PER A PORTES DE VEHICLES 
BARANES D'ACER 
BARANES D'ACER INOXIDABLE 
BARRERES 
BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 
BEURADES 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOQUES D'INCENDI 
BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE MINUSVÀLIDS 
BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 
CABLES 
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CALÇS 
CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CENTRALS DE CONSERGERIA 
CENTRALS DE DETECCIÓ 
CIMENTS 
CIMENTS NATURALS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA 
CONTACTORS 
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DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
DETECTORS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE SUPERFÍCIES VERTICALS 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ENDOLLS 
EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
EXTINTORS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GRAVES 
GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS 
INODORS 
INTERRUPTORS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
INTERRUPTORS MANUALS 
LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LAVABOS 
LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE 
PASSATGERS 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
OBREPORTES ELÈCTRICS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
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PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I 
SENYALITZACIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER 
GALVANITZAT 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIPROPILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE 
PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ 
A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE 
PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'EXTINCIÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES NATURALS 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
POLSADORS 
PORTERS ELECTRÒNICS 
PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS 
PUNTALS 
PUNTS D'ACCES A USUARI 
QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE 
PASSATGERS 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
REGISTRES DE PAS 
REGISTRES PRINCIPALS 
REGISTRES SECUNDARIS 
RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
SAFATES METÀL.LIQUES 
SAULONS 
SEGELLANTS 
SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
SORRES 
TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
TAULERS 
TAULONS 
TERRATZO LLIS 
TERRES 
TOTXANES 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE COURE SEMIDUR 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
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TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 

 

2.9. Maquinaria prevista per a executar l’obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Fresadora per a mur pantalla 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Remolinador mecànic 
Polidora 
Abrillantadora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i maquinària, i llot tixotròpic, per 
a pantalles de 60 cm de gruix 
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
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3. Instal·lacions provisionals 
 

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 
 

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 

Quadre General 
 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 
de 30 mA. 
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Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

Estarà protegida de la intempèrie. 

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

Conductors 
 

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 
sobre el mateix aïllament. 

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de 
pas de vehicles i / o persones. 

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 

Quadres secundaris 
 

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 
equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
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· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

Connexions de corrent 
 

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 
 

Disposarà de connexió a terra. 

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 
fixos. 

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 
 

El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
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Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 
les persones. 

 

Enllumenat portàtil 
 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 

  

3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  

3.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

 

3.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
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Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 
usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 9. Estudi de Seguretat i Salut-Memòria 
 

16 
 
 

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

4. Serveis de salubritat i confort del personal 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
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4.1. Serveis higiènics 
 

S’exigeix: 

Lavabos:  Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació:  S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones 

Local de dutxes:  Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant 

 

Es col.locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer 
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial. 

4.2. Vestuaris 
 

La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. 

Es dispondrà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 6,00x2,4x2,3 m de de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

S’equipará amb un armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,  per 
treballador i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària. 

4.3. Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.4x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb 
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta amb tauler de 
melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a 
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escalfar menjars (1 forn microones), nevera elèctrica, de 100 l de capacitat,  i cubell hermètic (100 l 
de capacitat) per a dipositar les escombraries. 

 

4.4. Local d’assistència a accidents 
 

En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.  

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 
en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas 
de dependències subterrànies. 

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

5. Àrees auxiliars 
 

5.1. Centrals i plantes 
 

En el present Projecte no es contempla la necessitat d’instal·lar cap planta ni central a la  mateixa 
obra. Els materials necessaris es portaran de l’exterior. 

5.2. tallers 
 

No es considera la instal·lació de cap taller de maquinària i/o equips a la pròpia obra. 

 

 

5.3. Zones d’abassegament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra seran els següents: 

• Materials en capses. 
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• Barrils i bidons. 
• Fustes. 
• Sacs. 
• Armadures, barres i tubs. 
• Àrids i sorres. 
• Materials deslligats. 
• Runes.  
• Materials paletitzats. 
• Materials ensitjats. 
• Aigua. 
• Substàncies tòxiques. 
• Substàncies inflamables. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

6. Tractament de residus 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s'originaran previsiblement els següents tipus de residus de construcció que  hauran de 
ser portats a instal.lacions de reciclatge per la seva reutilització o a zones d'abocador controlades. El 
Contractista s'encarregarà de triar entre les instal.lacions més properes. 

 

Eliminació / evacuació:   

• Enderrocs. 
• Construcció. 
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• Excavació 

 

Emmagatzematge:   

• Materials reciclables  
• D’origen petri. 
• Metalls. 
• Plàstics. 
• Fusta. 
• Asfalts i cautxú. 
• Elements de construcció reutilitzables. 
• Estructura 
• Instal·lacions 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

7.1. Manipulació 
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En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

• Sílice. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Animals. 

 

7.2. Delimitació/ condicionaments de zones d’abassegament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

a) Nom comú, si és el cas. 
b) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
c) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
d) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
e) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
g) El número CEE, si en té. 
h) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
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Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 

 

 

 

8. Condicions de l’entorn 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

 

8.1. Serveis afectats 
 

Al present Projecte s’afecten dintre de l'àmbit de l'obra: 

• Línies elèctriques  
• Línies telefòniques  
• Canonades de gas  
• Canonades d'abastament d'aigua 
• L’enllumenat public 
• Clavegueram 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
d'aquests serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions.  

 

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
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9. Unitats constructives 
ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENATS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
PROFUNDES 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISORIES ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE FUSTA 

TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.. ) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 

ASCENSORS 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 

APARELLS 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT  

 

10. Determinació del procés constructiu 
 

10.1. Procediments d’execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

10.2. Ordre d’execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la 
persona o els mitjans a emprar. 

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
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altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Sistemas i elements de seguretat i salut inherents o incorporats al 
mateix procés constructiu 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  

12. Medi ambient laboral 
 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries establertes al RD 1627/1997 de 24 d’octubre 
perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors 
o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. 

12.1. Agents atmosfèrics 
 

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o molèstia per als 
treballadors, per la qual cosa s’han d’evitar: les temperatures i les humitats extremes, els canvis 
sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables i la irradiació excessiva. 
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S’haurà de protegir als treballadors contra les inclemències atmosfèriques (calor, fred, pluja, neu, gel, 
vent) que puguin afectar la seva seguretat i salut, mitjançant l’ús de la roba de treball idònia: roba de 
cotó de colors clars per les altes temperatures i roba d’abric per a les baixes. 

12.2. Il·luminació 
 

La il·luminació dels llocs de treball s’adaptarà a les característiques de l’activitat. 

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a dins de l’obra hauran de disposar,  sempre que 
sigui possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i suficient per la nit 
o quan no hi hagi prou llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts de llums portàtils.  

El nivells d’il·luminació s’hauran de duplicar en aquelles zones on existeixin riscos apreciables de 
caigudes, de xocs o d’altres accidents. 

La distribució dels nivells d’il·luminació serà el més uniforme possible, s’evitaran les variacions 
brusques d’il·luminació, així com els enlluernaments directes i indirectes. El color de la il·luminació 
artificial no podrà alterar o influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 

12.3. Sorolls 
 

El Contractista està obligat: 

• Reduir tècnica i raonablement els riscos derivats de l’exposició al soroll, al nivell més baix 
possible, particularment en el seu origen, i tenir-ho en consideració en la concepció i 
construcció de nous centres de treball i en la modificació dels existents, així com en 
l’adquisició de nous equipaments de treball. 

• Informar prèviament els òrgans interns competents en seguretat i higiene, així com als 
representants dels treballadors, de les mesures preventives que s’adoptin. 

• Avaluar l’exposició dels treballadors al soroll per tal de determinar si se superen els límits o 
nivells fixats en la present norma, i aplicar les mesures preventives procedents. 

12.4. Ordre, neteja i manteniment 
 

Les zones de pas, les sortides i les vies de circulació dels llocs de treball es mantindran lliures 
d’obstacles en tot moment. 

Els llocs de treball, així com els locals de servei, i els corresponents equips i instal·lacions es netejaran 
periòdicament. Les operacions de neteja no hauran de comportar riscos per a cap dels  treballadors, 
per la qual cosa es faran en els moments i amb els mitjans més adequats. 

Totes les instal·lacions dels llocs de treball estaran sotmeses a un manteniment periòdic, i se’n 
repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. Pel 
que fa a les instal·lacions de protecció, aquest manteniment inclourà el control del seu 
funcionament. Si es fa servir una instal·lació de ventilació, aquesta s’ha de mantenir en bon estat de 
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funcionament; un sistema de control ha d’indicar-hi qualsevol avaria, sempre que sigui necessari per 
a la salut dels treballadors. 

13. Manipulació de materials 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l‘organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

 

14. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
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requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE 76502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió 
de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 
bastida de cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçària 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
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HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de 
seguretat integrat 
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HX11X057 m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m
2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
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d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

 

 

15. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

16. Condiciones dels equips de protecció individual (EPI) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

17. Recursos preventius 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

• Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

• Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 
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• Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

a) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

b) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

d) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
e) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
f) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
h) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
i) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

18. Senyalització i abalisament 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

19. Condicions d’accés i afectacions de via pública 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
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execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

19.1. Normes de Policia 
 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

19.2 Àmbit d’ocupació de la via pública 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

 

Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 
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• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

No es preveu la utilització de grues torre ni muntacàrregues. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

19.3.Tancaments de l’obre que afecten l’àmbit públic 
 

Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
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tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

 

19.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 9. Estudi de Seguretat i Salut-Memòria 
 

43 
 
 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran 
els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les 
següents mesures: 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, 
de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 
es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

19.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 18,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 9. Estudi de Seguretat i Salut-Memòria 
 

46 
 
 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

19.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
 

Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 

 

Elements de protecció 
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Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

  

Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
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a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 

 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

19.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

20. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
 

20.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 

 

20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 

 

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
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• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

21. Prevenció de riscos catastròfics 
  

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Inundació. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
• Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

• Ordre i neteja general. 
• Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
• Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
• Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
• Punts de trobada. 
• Assistència Primers Auxilis. 

 

Barcelona, Octubre 2016      

        Autor del Projecte 

        Marc Busquets Zapata 
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1.  Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52) 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 

niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 

doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 

fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 

artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto 

de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres 

de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre 

de 1995. 

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

de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de 

mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de 

junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 

de agosto de 1997. 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 

la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la 

construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de 

novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos 

de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 

27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 

de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 

relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de 

junio de 1997. 
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• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 

modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 

trabajo 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 

17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

2. Senyalització i tancament de l’obra 
 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des 

de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 

l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 

accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i 

de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol 

persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 
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Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 

treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència 

que calguin. 

 

3.  Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i balisament 

 

senyals normalitzades de trànsit 

tanques metàl.liques de desviació de trànsit 

fita de senyalització 

cordó de balisament reflectant 

equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

 

alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

detector d’instal·lacions soterrades 

equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

 

il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 

 

Mitjans auxiliars preventius 

 

carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip “d’oxicorte”. 

 

4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
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En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 

obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i 

de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que 

en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà 

necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar 

que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

 

5. Substàncies i materials perillosos 
 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 

els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització 

d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es 

prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui 

qualsevol risc. 

 

6. Riscos i mesures de protecció 
 

Riscos 

caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

bolcada per accidents de vehicles i màquines 

atropellaments  per màquines o vehicles 

atrapaments i atrapaments per màquines 

explosions 

talls i cops 

soroll 

vibracions 

projecció de partícules als ulls 

pols i gasos 

interferències amb línies elèctriques en tensió 

caiguda d’objectes i materials  

ferides punxants als peus i les mans 

esquitxos de formigó als ulls 

dermatosi per ciment 

erosions i contusions en manipulació 
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electrocucions 

topades i bolcades 

per utilització de productes bituminosos 

cremades 

radiacions de soldadures 

riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 

produeixen electricitat a l’obra  

risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

Irrupció d’aigua 

 

Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de 

les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen 

i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir 

per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 

 

Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 

(MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui 

la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització 

d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 

lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 

qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs 

de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a 

càrrec del contractista. 

 

Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

 

Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 

construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 

 

Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats 

al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 

 

Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 

garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 

suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 

 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 

300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la 

sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 

 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 

Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim. 

 

Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 

 

6.1. Instal·lacions provisionals 
 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 

caseta menjador, degudament dotats. 
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El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 

treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 

menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

Es disposarà d’una superfície per a l’acopi de materials i maquinària, degudamnet senyalitzada i 

acondicionada per a tal efecte. 

 

6.2. Serveis assistencials 
 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

6.3. Vigilant de seguretat 
 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball.  

 

6.4. COMITÉ de seguretat i salut 
 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en 

el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu 

article núm. 8. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

• President: el cap d’obra o persona que designi  

• Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 

• Secretari:  un administratiu de l’obra 

• Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          
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NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè 

de seguretat i higiene. 

 

6.5. Pla de seguretat i salut 
 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 

mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 

l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  

 

 

 

Barcelona, octubre 2016 

 

 

Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,22uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€5,69uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€8,09uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN
12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

€0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€0,76uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€95,41uH1444032 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural
amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

P- 6

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€1,68uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€3,10uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 8
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

€1,17uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€1,39uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 10

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€6,46uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€6,11uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

P- 12

(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€22,18uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 13

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€2,36uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 14

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€14,01uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 15
(CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)

€21,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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€7,48uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 17
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€2,79uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€18,26uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 19

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€29,40uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 20
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€5,21uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 21

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€12,66mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€22,83uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€2,27mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 24

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€4,89m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€10,98m2H1532582 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer
de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€0,22uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 27

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€53,53uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 28
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€18,54uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 29
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€40,49hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€18,44hH15Z2011 SenyalerP- 31
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€132,30uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€18,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€11,63uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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€10,11uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 35
(DEU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€1,46mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€37,50uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€6,07mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

€55,00mHBC1KJ0N Tanca new jersey prefabricada de formigó doble.P- 39
(CINQUANTA-CINC EUROS)

€8,80mHBC1KJ99 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€217,74uHJ7127D1 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€291,12uHJA26321 Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W,
preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€128,63mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 43

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€103,37mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 44

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€112,77mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 45

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€45,43uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 46
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€57,05uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 47

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

€14,38uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€18,12uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€90,42uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€54,85uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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€86,13uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€53,56uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€184,94uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€112,14uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 55

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€111,47uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 56

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€188,60uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 57
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€20,12uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 58
(VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Barcelona, Octubre 2016

                                                     Autor del Projecte
                                                   Marc Busquets Zapata
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,22

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

€6,88000

Altres conceptes 0,34 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,69

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€5,42000

Altres conceptes 0,27 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 3  €8,09

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

€7,70000

Altres conceptes 0,39 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,26

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

€0,25000

Altres conceptes 0,01 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 5  €0,76

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

€0,72000

Altres conceptes 0,04 €

uH1444032 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre,
de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE

P- 6  €95,41

B1444032 Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre,
de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE

€90,87000

Altres conceptes 4,54 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,68

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 €1,60000
Altres conceptes 0,08 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 8  €3,10

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

€2,95000

Altres conceptes 0,15 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 9  €1,17

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,11000
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Altres conceptes 0,06 €

uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 10  €1,39

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

€1,32000

Altres conceptes 0,07 €

uH145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de
precisió com soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420

P- 11  €6,46

B145A002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de
precisió com soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420

€6,15000

Altres conceptes 0,31 €

uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 12  €6,11

B1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

€5,82000

Altres conceptes 0,29 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 13  €22,18

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

€21,12000

Altres conceptes 1,06 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 14  €2,36

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

€2,25000

Altres conceptes 0,11 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 15  €14,01

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €13,34000
Altres conceptes 0,67 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16  €21,74

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

€20,70000

Altres conceptes 1,04 €

uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 17  €7,48
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B1483132 Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals €7,12000

Altres conceptes 0,36 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18  €2,79

B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,66000
Altres conceptes 0,13 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 19  €18,26

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

€17,39000

Altres conceptes 0,87 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 20  €29,40

B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

€28,00000

Altres conceptes 1,40 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 21  €5,21

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

€4,96000

Altres conceptes 0,25 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 22  €12,66

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos €0,64680
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos €0,35000

Altres conceptes 11,66 €

uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €22,83

B0B27000 Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 €5,97800
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €4,20000

Altres conceptes 12,65 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 24  €2,27

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

€0,61000

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada

€0,50400

Altres conceptes 1,16 €

m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària
<=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €4,89

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

€2,90000

Altres conceptes 1,99 €

m2H1532582 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària
<=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €10,98

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

€8,70000
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Altres conceptes 2,28 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 27  €0,22

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

€0,03000

Altres conceptes 0,19 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 28  €53,53

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre €50,98000
Altres conceptes 2,55 €

uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 29  €18,54

B15B0006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m €17,66000
Altres conceptes 0,88 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30  €40,49

Altres conceptes 40,49 €

hH15Z2011 SenyalerP- 31  €18,44

Altres conceptes 18,44 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32  €132,30

Altres conceptes 132,30 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33  €18,44

Altres conceptes 18,44 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34  €11,63

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista €11,08000
Altres conceptes 0,55 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 35  €10,11

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos €9,28000
Altres conceptes 0,83 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 36  €1,46

BBC19000 Cinta d'abalisament €0,15000
Altres conceptes 1,31 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €37,50

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria
de 12 V, per a 2 usos

€33,08000

Altres conceptes 4,42 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €6,07

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos €4,72800
Altres conceptes 1,34 €

mHBC1KJ0N Tanca new jersey prefabricada de formigó doble.P- 39  €55,00

Sense descomposició 55,00 €

mHBC1KJ99 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €8,80
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Sense descomposició 8,80 €

uHJ7127D1 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €217,74

BJ7127D0 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat €122,54000
Altres conceptes 95,20 €

uHJA26321 Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de
potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €291,12

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €0,60000
BJA26320 Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de

750 a 1500 W de potència, preu alt
€239,95000

Altres conceptes 50,57 €

mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 43  €128,63

BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€122,50000

Altres conceptes 6,13 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 44  €103,37

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

€98,45000

Altres conceptes 4,92 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 45  €112,77

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

€107,40000

Altres conceptes 5,37 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 46  €45,43

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

€1,45530

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm €21,40000
Altres conceptes 22,57 €
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uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €57,05

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos

€49,94000

Altres conceptes 7,11 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 48  €14,38

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos €11,05750
Altres conceptes 3,32 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 49  €18,12

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos €11,11000
Altres conceptes 7,01 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 50  €90,42

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos €80,00000
Altres conceptes 10,42 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 51  €54,85

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos €49,60000
Altres conceptes 5,25 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 52  €86,13

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos €81,12000
Altres conceptes 5,01 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 53  €53,56

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat €49,25000
Altres conceptes 4,31 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 54  €184,94

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs €168,00000
Altres conceptes 16,94 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 55  €112,14

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

€106,80000

Altres conceptes 5,34 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 56  €111,47

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

€106,16000

Altres conceptes 5,31 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 57  €188,60

BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament €179,62000
Altres conceptes 8,98 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 58  €20,12
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Altres conceptes 0,96 €

                                                   Marc Busquets Zapata

Barcelona, Octubre 2016

                                                     Autor del Projecte
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PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

6 H1444032

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1407 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120838 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

9 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

10 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb àrgon, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 H145A002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

12 H1464420

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

13 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

14 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable15 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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

16 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals17 H1483132

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Samarreta de treball, de cotó18 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47119 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors20 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

21 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓOBRA 01
PROTECCIONS COL.LECTIVESCAPITOL 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

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

2 H152KBD1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

3 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

4 H1532582

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

5 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre6 H15A2015

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m7 H15B6006

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal manual per a senyalista8 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs9 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

11 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1KJ00

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 745,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària13 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs14 HBC1KJ99

AMIDAMENT DIRECTE 745,000

m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble.15 HBC1KJ0N

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓOBRA 01
INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta12 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

13 HJA26321

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs14 HJ7127D1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONSCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball3 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball4 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro
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u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament5 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm6 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions7 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

h Senyaler8 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓ01

CAPITOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

25,0007,22 180,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

25,0005,69 142,25

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

10,0008,09 80,90

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)

500,0000,26 130,00

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

500,0000,76 380,00

6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central
per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

10,00095,41 954,10

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

25,0001,68 42,00

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)

25,0003,10 77,50

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 9)

50,0001,17 58,50

10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de
la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 10)

25,0001,39 34,75

11 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb àrgon, nivell 1,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

25,0006,46 161,50

12 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)

50,0006,11 305,50

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

25,00022,18 554,50

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

50,0002,36 118,00

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 25,00014,01 350,25

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

50,00021,74 1.087,00
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17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P
- 17)

50,0007,48 374,00

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 50,0002,79 139,50

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

50,00018,26 913,00

20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 20)

25,00029,40 735,00

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)

25,0005,21 130,25

CAPITOLTOTAL 01.01 6.949,00

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓ01

CAPITOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

100,00012,66 1.266,00

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi
i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

50,00022,83 1.141,50

3 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

50,0004,89 244,50

4 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

50,00010,98 549,00

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 27)

1.000,0000,22 220,00

6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 28)

100,00053,53 5.353,00

7 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 29)

5,00018,54 92,70

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 34) 25,00011,63 290,75

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

1.000,0001,46 1.460,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

150,00037,50 5.625,00

11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 24)

60,0002,27 136,20

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

745,0006,07 4.522,15

13 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 35) 200,00010,11 2.022,00

14 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre
peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

745,0008,80 6.556,00
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15 HBC1KJ0N m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble. (P - 39) 45,00055,00 2.475,00

CAPITOLTOTAL 01.02 31.953,80

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓ01

CAPITOL INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

36,000128,63 4.630,68

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, ,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 44)

36,000103,37 3.721,32

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 45)

36,000112,77 4.059,72

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

25,00057,05 1.426,25

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

9,00014,38 129,42

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 49)

5,00018,12 90,60

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

3,00090,42 271,26

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

3,00086,13 258,39

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

3,00054,85 164,55

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

3,00053,56 160,68

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

3,000184,94 554,82

12 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 46)

3,00045,43 136,29

13 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

3,000291,12 873,36

14 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de
capacitat, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

3,000217,74 653,22

CAPITOLTOTAL 01.03 17.130,56
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓ01

CAPITOL MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 32)

12,000132,30 1.587,60

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 33)

50,00018,44 922,00

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 55)

12,000112,14 1.345,68

4 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 56)

12,000111,47 1.337,64

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
57)

2,000188,60 377,20

6 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 58) 5,00020,12 100,60

7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 30)

200,00040,49 8.098,00

8 H15Z2011 h Senyaler (P - 31) 200,00018,44 3.688,00

CAPITOLTOTAL 01.04 17.456,72

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:07/08/16 1Data:

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.949,00
CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL.LECTIVES 31.953,80
CAPITOL 01.03 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 17.130,56
CAPITOL 01.04 MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS 17.456,72

01 PRESSUPOST  APARCAMENT RONDA BARCELÓObra 73.490,08

73.490,08

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 PRESSUPOST APARCAMENT RONDA BARCELÓ 73.490,08
73.490,08

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

73.490,08PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

Subtotal 73.490,08

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 73.490,08€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS )

Barcelona, Octubre 2016

                                                     Autor del Projecte
                                                   Marc Busquets Zapata
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Annex 10: Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 
 

 

 

La següent obra ha estat dissenyada adaptant-la en tot moment a persones amb mobilitat reduïda, 
seguint el “Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre 
, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat” del DOGC.  

A més s’han empleat els requeriments del CTE establers al RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es 
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

Es disposen d’accésos per vianants independents, dotats d’un ascensor amb un habitacle que es pot 
inscriure fàcilment un cercle de 1,5 m de diàmetre. A més a més, el replà d’accés a l’ascensor també 
pot inscriure’s en un cercle de 1,5 m de diàmetre (considerant les portes d’accés obertes). 
S’instal·laran polsadors amb numeració braille, a 120 cm d’alçada.  

Les portes tenen una amplada de superior als 0,80 m i s’instal·laran passamans dins l’ascensor, a 90 
cm d’alçada, amb rodons de 5 cm (disseny anatòmic).  

S’indicarà la sortida de l’ascensor a cada planta amb el número de la planta en relleu, de dimensions 
mínimes de 10x10 cm, a una alçada de 1,40 m de terra. Es dotarà d’un sistema visual i acústic per a 
informar de la planta de parada.  

És obligatori construir una plaça adaptada per cada 33 places d’aparcament. Com tenim un total de 
262 places comportarà el número d’unes 8 places distribuïdes entre les dues escales principals el més 
pròximes possible de l’accés adaptat amb ascensor.  

Les dimensions de les places són de 3,50 m x5,00 m considerant la zona adaptada de pas del pas de 
vianants adjacent. En aquestes places es dibuixarà el símbol internacional d’accessibilitat.  

L’amplada de les escales d’accés és de 1,10 m en el cas del al aparcament. 

Per el complint amb el CTE, cada graó és de 30 cm de longitud i 17.5 cm d’alçada. Els passamans es 
situaran a 0,90 m d’alçada i estaran dotats de tubs rodons de 5 cm de diàmetre (disseny anatòmic).  

Els graons estaran dotats de cintes antilliscant.  

S’instal·laran serveis higiènics adaptats dins dels lavabos de l’aparcament en els que es podran 
inscriure cercles de 1,50 m de diàmetre, amb les portes obertes. S’instal·laran barres de suport a 0,70 
m d’alçada, que han de resistir 150 kg en qualsevol direcció.  

Els accessoris es situaran a una alçada inferior a 140 cm i superior a 40 cm. Les rajoles dels lavabos no 
seran lliscants.  
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El sol de les naus de les plantes no ha de ser lliscant. 

 El paviment de llambordes de la urbanització superficial serà dur i no lliscant. Les reixes de drenatge 
estaran encastades.  

A l’accés de la rampa de l’aparcament es situarà terratzo amb relleu, per a persones amb visió 
reduïda que puguin usar bastó guia.  

No es deixaran cables, cordes o similars solts durant la construcció. Sempre hi haurà d’haver una 
il·luminació mínima de 10 luxes al carrer, per advertir la presencia d’obstacles i desnivells. 

Barcelona, Octubre 2016 

Autor del projecte 

Marc Busquets Zapata 
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Annex 11: Càlcul de Pantalles 
 

1. Introducció 
 

L’objecte de la present memòria és la de definir les hipòtesis, algoritmes, coeficients de 
seguretat i fases d’excavació, per a les pantalles perimetrals, de l’ aparcament subterrani de la 
Ronda Barceló de Mataró. 

2. Pantalla perimetral 
 

 
 
Els murs pantalla perimetrals de contenció del terreny es planteja resoldre’ls mitjançant 
l’execució de pantalles contínues de 0,45 metres de gruix, mitjançant mòduls pantalla de 2,50 
metres de longitud. L’alçada total del mur pantalla (des la part inferior de la biga de lligat fins a 
peu de pantalla) serà de 3,60 metres, corresponent a la condició que ens marca l’estudi 
geotènic clava necessària de 8 diàmetres. 

 

Les pantalles treballaran restant apuntalades amb els ancoratges provisionals en fase 
d’execució o mitjançant puntals metàl·lics (segons la zona), i amb el forjats de coberta en fase 
de servei. 

3. Càlcul de les pantalles 
 

Els programes informàtics de càlcul utilitzats per al dimensionament dels murs pantalla són: 

• mòdul MUROS PANTALLA de CYPE Ingenieros (versió 2017.b). 
• PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0, 

confeccionat per la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) per al Instituto Español del 
Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 

Per a la comprovació de la resistència per punta, resistència per fust, així com l’estudi  dels  
elements  d’ancoratge,  tipus,  diàmetre,  longitud  d’ancoratge,  etc. s’utilitzen fulls de càlcul 
propis. 

El model de càlcul emprat es basa en considerar una barra vertical, on les seves 
característiques mecàniques s’obtenen per metre transversal de pantalla. Sobre la pantalla 
actuen les forces degudes a l’empenta del terreny, tant al trasdós com a l’intradós, als 
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elements de contenció lateral com els ancoratges actius temporals i els elements constructius 
com són els forjats, i a les càrregues en coronació. 

Existeix altre tipus de càrregues exteriors, que actuen sobre el terreny i que augmenten les 
empentes que sobre la pantalla realitza el terreny. Aquestes càrregues es tenen en compte a 
l’hora de calcular l’empenta activa, passiva i al repòs de cada punt del terreny. 

La introducció d’elements de sosteniment com ancoratges actius provisionals introdueixen 
condicions de contorn a la pantalla que es materialitzen mitjançant molles de rigidesa igual a la 
rigidesa axil de l’element. 

La  discretització  de  la  pantalla  es  realitza  cada  25  cm, obtenint  per  a  cada  punt  el 
diagrama de comportament del terreny. A més, s’afegeixen sobre la mateixa el punts en els 
quals es situen les coaccions laterals. 

Les empentes que sobre la pantalla realitza el terreny depenen dels desplaçaments de la 
mateixa.   Per   tenir   en   compte   aquesta   interacció   s’utilitzen   uns   diagrames   de 
comportament elasto-plàstic del terreny suposant una llei tenso-deformacional com la 
representada en la següent figura: 

 

 

Els punts significatius de la gràfica, ea, ep i eo, són les empentes activa, passiva i al repòs 
respectivament. Els desplaçaments límit actius i passius hi són representats per δa i δp. 

Aquests desplaçaments s’obtenen a través dels mòduls de balast actiu i passiu. Aquests 

mòduls de balast representen la rigidesa del terreny en un punt, i poden ser diferents segons 
el sentit del desplaçament. 

En el model de càlcul es considera que el terreny es comporta plàsticament, de manera que 
entre una fase i la següent s’actualitza el diagrama de comportament del terreny, com el 
model de la següent gràfica, on δant. és el desplaçament produït a la fase anterior: 
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Si la pantalla continua desplaçant-se cap al mateix costat s’obté un punt que es mou per la 
branca de càrrega mentre que si canvia el sentit del seu desplaçament, l’empenta variarà 
segons la branca de descàrrega que passa pel punt inicial. 

Als punts de la pantalla on existeix terreny tant al trasdós com a l’intradós el diagrama de 
comportament utilitzat s’obté com a suma dels diagrames corresponents. 

 

4. Paràmetres geotècnics 
 
D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa TAT Forms S.L., es poden distingir-se les 
següents unitats litològiques: 

 

 Cohesió 

(tn/m2) 

Angle de 

fregament 

Densitat (tn/m3) 

Nivell R - - - 

Subnivell A1 0,00 29º-30º 1,8 

Subnivell A2 0,00 33º-35º 1,94 

 
Els coeficients de seguretat globals adoptats per la comprovació de l’estabilitat dels murs 
pantalla enfront al bolc i l’esllavissada són 2,00 i 1,50 respectivament. El coeficient de 
seguretat emprat per la comprovació de l’estabilitat del murs envers l’enfonsament és 3.00. 

Els murs pantalla quedaran  encavalcats  en  l’estrat  de sorres  situat  en  el  peu  de  la 
pantalla, per tant es consideraran els següents valors adjuntats en l’estudi geotècnic: 

Resistència per punta: Rp = 160 T/ m2 
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Resistència per fust: Rf  = 1,70 T/ m2 

La resistència per punta corresponent a l’estrat de graves es desenvolupa en la seva totalitat, 
donat que els murs pantalla s’encavalquen un mínim de 1 m en l’esmentat estrat , 

5. Accions sobre les pantalles 
 

L’acció sobre les pantalles de les càrregues actuants (edificacions 
existents i/o sobrecàrrega de terres) s’analitza seguint els següents models d’empenta: 

Empenta produïda per una sobrecàrrega uniformement repartida. 

 

 

Aplicant el Mètode de Coulomb, la pressió horitzontal produïda per una sobrecàrrega 
uniformement repartida de valor q per unitat de longitud de talús val: 

 

on: 
 
po : Pressió horitzontal 
λ: Coeficient d’empenta horitzontal segons el tipus d’empenta que es tingui (actiu, passiu o 

repòs) 

∝: Angle d’inclinació del parament del mur (es pren 90º) 
β: Angle d’inclinació del terreny 
 
 
� Empenta produïda per una sobrecàrrega en banda paral·lela a la coronació. 
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La pressió horitzontal que produeix una sobrecàrrega en banda per al cas de trasdós vertical i 
terreny horitzontal seguint la Teoria de l’Elasticitat val: 

 
 

on: 
 
 
 

pq : Pressió horitzontal 
 

q: Càrrega en banda, per unitat de superfície 
β i ω : Angles representats en la figura anterior 

 
 
 

En les diferents seccions comprovades s’han especificat les càrregues considerades i la 

profunditat d’aplicació del seu efecte. 

 
 
La magnitud de les càrregues actuants sobre els trasdós dels murs pantalla es detalla a 
continuació: 

 

- CP: Càrregues permanents induïdes pel pes de les terres i el paviment: CP = h x γ  = 

5.40 T/m2 

On: 

 
h, Altura de terres i paviment més desfavorable, h = 1.8 m 

 

γ, Pes específic de les terres i paviment, γ = 2.00 T/m3 
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- SCE: Sobrecàrregues degudes als edificis de les 

proximitats:  

SCE = (n + 1) x ( cp + sc ) = 6.00 T/m2 

On: 

n, Nombre de plantes màxim del edificis de les proximitats,  

n = 5  

cp, Càrregues permanents actuants en cada pis,  

cp = 0.50 T/m2 sc, Sobrecàrregues actuants en cada planta,  

sc = 0.50 T/m2 

 

- SCT: Sobrecàrrega induïda pel tràfic de vehicles: SCT = 2.00 T/m2 

El nombre de pisos i soterranis dels edificis s’ha extret a partir dels diferents projectes que es 
realitzen a la zona de les obres, així com dels plànols corresponents al PMU-01d de Mataró.  

 

6. Condicions de contorn 
 
 
 
En l’estudi s’han contemplat les condicions de contorn existents i la seva compatibilitat amb el 
model de càlcul adoptat. 

Nivells de recolzament 
 
 
 
Els diferents punts de recolzament produïts pels ancoratges i els forjats s’introdueixen limitant 
el moviment dels murs pantalla en el nivell considerat en funció de les condicions de rigidesa 
del recolzament. 

El valor de les reaccions del diferents forjats vers el murs pantalla es determina segons el 
percentatge de càrrega vertical que li correspon a cada metre lineal de mur pantalla segons 
l’àrea tributària equivalent. Les reaccions de cadascun del forjats en fase de servei per metre 
lineal de mur pantalla, segons les tipologies de pantalla més generals, es detallen a 
continuació: 
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- RC : Reacció vertical en fase de servei del forjat de coberta vers el mur pantalla: 

RC = (cpC + scC ) x AEC = 7 T/m 

On: 
 

cpC, Càrregues permanents actuants sobre el forjat de coberta, cpC = 3.60 T/m2 

scC, Sobrecàrregues actuants sobre el forjat de coberta, scC = 2.00 T/m2 

AEC, Àrea tributària mitja corresponent al forjat de coberta, AEC = 1.25 m2/m 
 
 
 
 
 
Peu de la pantalla 
 

En les diferents fases d’excavació, es suposa el peu de les pantalles recolzat al terreny 
(moment flector nul) i el seu moviment horitzontal condicionat per l’empenta del terreny i per 
la reacció tangencial de fregament mobilitzada a la base. 

 

 
Coronació de mur 
 
 
 
El desplaçament horitzontal, del cap de coronació dels murs pantalla, es limita a un valor 
màxim de ½’’ (12.70 mm). 

 
 

7. Mètode de càlcul 
 
 
 
En el procés de càlcul es comproven les successives fases d’execució considerant els diferents 
nivells de recolzament provocats pels ancoratges, així com per els forjats de l’estructura 
definitiva. 

Segons les instruccions de la norma NCSE-02, no serà necessari la consideració d’accions 
sísmiques, per tant no es considerarà coeficient sísmic horitzontal en l’aplicació de les 
empentes del terreny. 

Dels resultats de l’anàlisi es dedueixen directament les reaccions en els recolzaments, així com 
les lleis de deformacions, tallants, moments flectors i axils. 

Es calcula la clava mínima necessària per a assegurar l’estabilitat de les pantalles, una vegada 
establerta la longitud de clava necessària per assegurar l’equilibri perfecte, s’augmenta la seva 
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longitud fins assolir un coeficient de seguretat davant el bolc igual o superior a 2.00 tal i com 
s’indica a la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministeri de Foment. 

8. Fases d’execució 
 
 
 
Les fases d’execució plantejades són les següents: 

• Preparació de la plataforma de treball i execució dels murs guia. 
• Execució dels murs pantalla per mòduls alterns de 2.50 metres de longitud fins a la 

cota definida en plànols. 
• Construcció de la biga de lligat. 
• Primera fase d’excavació en el intradós dels murs pantalla. 
• Execució del ancoratges i tesat. 
• Excavació fins a la màxima profunditat. 
• Execució de la fonamentació, pilars i murs de càrrega. 
• Execució del forjat de coberta i retirada dels ancoratges temporals. 

 

9. Càlcul estructural 
 

Conegudes les lleis de moments flectors i esforços tallants, es procedeix al càlcul de l’armat 
dels mur pantalla segons la EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

� Coeficients de seguretat: 

 
MATERIALS  

Formigó γc = 1.50 

Acer γs = 1.15 

 
 

Execució (Accions) γf = 1.60 
 
 
 
� 
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ELEMENT 
 

FORMIGÓ 

Pantalla HA-30/F/ 20/IIIa+Qb f ck = 30 N/mm2
 

Biga de coronació   HA-30/B/20/IIIa+Qb f ck = 30 N/mm2
 

 ELEMENT ACER  

Pantalla B-500S f Yk = 500 N/mm2
 

Biga de coronació B-500S f Yk = 500 N/mm2
 

 

Resistències característiques dels materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions de fissuració: 
 

Ambient d’exposició ZONA IIIa ZONA Qb 

wmáx 0.30 mm 0.20 mm 

recobriment 70 mm 70 mm 
 
 
 
En  l’annex  a  la  present  memòria  s’hi  inclouen  els  llistats  de  resultats  obtinguts  pel 
programa de càlcul, amb les lleis d’esforços i deformacions resultants per a cada tipologia de 
mur pantalla, en les diferents fases d’obra plantejades. 

 
 

10. Ancoratges 
 
 
 

L’estudi dels ancoratges projectats, com elements d’apuntalament dels murs pantalla, es 
realitza tenint en compte els criteris establerts en les següents normatives i publicacions: 

 

 
ƒ   EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”, per a les armadures postesades. 
ƒ  H.P.8-96 “Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al 

terreno” de la Asociación Técnica Española de Pretensado (ATEP). 

ƒ   “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera” del 
Ministerio de Fomento. 
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Els ancoratges proposats es formaran mitjançant cordons de 7 filferros, en acer d’alta 
resistència de qualitat Y 1860 S7 segons la norma UNE 36094:97, càrrega unitària máxima o de 

trencament σsk>189,8 kp/mm2 i diàmetre nominal de 0,6” (∅ = 15,2 mm). 
 
 
 
En l’elaboració del material d’injecció es farà servir un ciment Pòrtland tipus CEM I de 
categoria no inferior a 42,5 (fck = 425 kp/cm2), segons la “Instrucción para la Recepción de 
Cementos” RC-08. La relació aigua/ciment, en pes del material d’injecció, estarà compresa 
entre 0,38 i 0,43, no acceptant-se en cap cas dosificacions amb relació major de 0,45. La 
resistència mínima de la injecció a 28 dies serà de 300 kp/cm2. El ciment utilitzat en tots els 
bulbs d’ancoratge serà resistent als sulfats. 

 
 

10.1. Capacitat dels ancoratges 
 
La càrrega d’utilització dels ancoratges o càrrega de disseny, Td, queda definida per, 

 
Td = α· Ty 

 

On: 

 
α, Coeficient d’utilització que té en compte tant el factor de seguretat de majoració de les 

accions, γf, com el coeficient de minoració de les característiques  de l’acer, γs . Per a una obra 

amb ancoratges temporals i danys previsibles mitjans, α = 0,65 

 
 
Ty, Càrrega límit de l’ancoratge 

 

 
Ty = σyk·As = n·σyk· Ao 

 
 
σyk , Límit elàstic característic de l’acer corresponent a una deformació remanent del 0,2%, 

σyk>167,0 kp/mm2 

n , nombre de cordons de 0,6” 

 

Ao , secció d’un cordó = 140,0 mm2 

 

 
 

TD = 0.65xnx167x140x10-3 
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10.2. Longitud lliure 
 
La longitud lliure, L0 , dels ancoratges s’obté directament dels càlcul d’estabilitat del mur 
pantalla, comprovant que no es menor que la necessària per situar la zona d’ancoratge 
allunyada de la influència dels terrenys sense capacitat resistent (replens, medis incoherents 
amb un índex de densitat Id<0,30 o medis coherents amb un índex de consistència Ic<0,50) i 
fora de la falca mobilitzada per l’empenta activa de les terres (recta situada a π/4-∅/2 des del 
peu teòric del mur pantalla). 

 

10.3. Longitud d’ancoratges 
 
La longitud del bulb d’ancoratge, Lb , està condicionada per les característiques del terreny en 
el que es troba fixat: 

Lb>(λ·Td)/( π·d·τa) 

 
 
τa , Resistència mitja admissible en la zona de ancoratge 

d , Diàmetre del bulb d’ancoratge 

λ , Coeficient de seguretat de la tensió mitja límit de transferència en la zona de contacte entre 
el bulb i el terreny. Per a una obra amb ancoratges temporals, λ = 1,20 essent, 

τa = (c / F2c ) + (σ x tg ∅ / F2∅) 

 
 
σ , Tensió efectiva actuant a la zona d’ancoratge 

∅, Angle de fregament intern efectiu c , Cohesió afectiva 

F2c, Coeficient de minoració de la cohesió 

F2∅, Coeficient de minoració de l’angle de fregament 

Per a un diàmetre de perforació d = 140 mm (4 ½”) es pot aproximar la fórmula anterior a la 
següent expressió: 

 
LbV> 3·Td /τa 
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11. Estabilitat de la pantalla 
 
 

11.1. Estabilitat envers el bolc 
 
 
L’estabilitat del mur pantalla envers el bolc es comprova considerant el gir respecte al peu de 
la pantalla. Tenint en compte totes les càrregues actuants en el mur pantalla, es determina la 
longitud mínima necessària per tal que el mur pantalla estigui en equilibri d’accions, (és a dir, 
amb un factor de seguretat igual a 1). Una vegada establerta la longitud de clava necessària 
per assegurar l’equilibri perfecte, s’augmenta la seva longitud fins assolir un coeficient de 
seguretat davant el bolc igual o superior a 2.00. 

 
 

11.2. Estabilitat enfront l’esllavissada 
 
L’estabilitat del mur pantalla enfront l’esllavissada es comprova considerant totes les 
càrregues actuants en el mur pantalla, corroborant que amb la longitud de clava requerida 
s’assoleix un coeficient de seguretat enfront l’esllavissada igual o superior a 1.50. 

 
 

11.3. ESTABILITAT ENVERS L’ENFONSAMENT 
 
La comprovació de l’estabilitat del mur pantalla, davant l’enfonsament, es realitzarà seguint el 
procediment que es determina a continuació. fixat el gruix del mur pantalla i la seva longitud 
s’ha de complir la següent condició: 

F.S.enfonsament ≥ (R+F) / V 

On: 

F.S.  Factor  de  seguretat  requerit  envers  l’enfonsament  dels  murs pantalla: 

F.S.enfonsament > 3 

R Resistència per punta en el peu del mur pantalla, en T/m, determinada per les indicacions de 
l’estudi geotècnic: 

R = A x rp = 72 T/m 

On: 

rp, Resistència unitària per punta del subsòl, rp > 160 T/ m2 
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A, Superfície en punta del mur pantalla, A = 0.45 m2 

F Resistència per fust de la part del mur pantalla situat per sota del fons d’excavació màxima, 
en t/m, determinada per les indicacions de l’estudi geotècnic: 

F = 2 x Lm x Rf,T = 12,24 T/m 

On: 

 
Rf,T, Resistència fust terres sota fons excavació, Rf,T = 1.70 T/ m2 

Lm, Longitud mínima clava situada en zona de terres, Lm = 3.60 m 

V Valor de la càrrega vertical actuant sobre el peu del mur pantalla, distribuïda per metre lineal 
de pantalla amb gruix de 45 cm, en T/m. Càrrega obtinguda a partir del càlcul informàtic 
d’esforços, per la pitjor situació resultant del procés constructiu i combinació de les càrregues 
actuants: 

V = 15,99 T/m 

 
 
Substituint els anteriors valors en l’expressió definida en la capçalera del present apartat 

comprovem que es compleix la condició requerida: 

 
F.S.enfonsament = (72 T/m + 12,74 T/m) /15,99 T/m = 5,30 

12. Observacions finals 
 
 

El disseny del mur pantalla perimetral que s’ha proposat en el present estudi és exclusivament 
vàlid per a les profunditats d’excavació indicades i en les condicions exposades en l’informe 
geotècnic realitzat, havent de portar-se a terme un nou disseny en el cas de modificació 
d’alguna de les hipòtesis de càlcul. 

Abans de l’inici de l’obra s’haurà de confirmar la compatibilitat dels ancoratges temporals 
previstos amb les construccions subterrànies pròximes. 

Per últim s’haurà de garantir la col·laboració dels forjats de la estructura plantejada per tal de 
suportar les reaccions que resulten en el càlcul, per tal de garantir l’apuntalament definitiu del 
mur pantalla. 

 
 
Barcelona, Octubre 2016 
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Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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1.- NORMA I MATERIALS 
Mòdul d'elasticitat: 2100000 kp/cm² 

Mòdul de tall: 810000 kp/cm² 

Pes específic: 7.85 kg/dm³ 
 

2.- ACCIONS 
Sense anàlisi sísmic 

Es consideren accions tèrmiques en puntals 

Augment de temperatura: 30.00 °C 

Disminució de temperatura: 30.00 °C 

Longitud del puntal: 10.00 m 

Coeficient de dilatació: 0.000012 m/m°C 
 

3.- DADES GENERALS 
Cota de la rasant: 6.00 m 

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m 

Tipologia: Mur pantalla genèric 
 

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur pantalla: 0.0 % 

Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur pantalla: 0.0 % 

Profunditat del nivell freàtic: 4.50 m 

  

ESTRATS 
  

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta 
1 - Reblert antropic 6.00 m Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 

Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 
Angle fricció interna: 30 graus 
Cohesió: 0.00 t/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.33 
Repòs extradós: 0.50 
Passiu extradós: 3.00 
Actiu intradós: 0.33 
Repòs intradós: 0.50 
Passiu intradós: 3.00 

2 - A1 4.30 m Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 
Densitat submergida: 1.0 kg/dm³ 
Angle fricció interna: 30 graus 
Cohesió: 0.00 t/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.33 
Repòs extradós: 0.50 
Passiu extradós: 3.00 
Actiu intradós: 0.33 
Repòs intradós: 0.50 
Passiu intradós: 3.00 

3 - A2 3.00 m Densitat aparent: 2.2 kg/dm³ 
Densitat submergida: 1.9 kg/dm³ 
Angle fricció interna: 35 graus 
Cohesió: 0.00 t/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 1000.0 t/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 1000.0 t/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 

Actiu extradós: 0.27 
Repòs extradós: 0.43 
Passiu extradós: 3.69 
Actiu intradós: 0.27 
Repòs intradós: 0.43 
Passiu intradós: 3.69 
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5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY 

  

6.- GEOMETRIA 
Alçada total: 6.60 m 
Àrea transversal: 4500 cm²/m 
Àrea transversal per a les deformacions per tallant: 3750 cm²/m 
Inèrcia transversal: 759375 cm4/m   

7.- ESQUEMA DE LES FASES 
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Referències Nom Descripció 
Fase 1 Preexcavacío Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: 6.00 m 
Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: 1.50 m 
Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: 1.50 m 

  
  

 
  

Referències Nom Descripció 
Fase 2 Excavacio 1a fase Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: 5.00 m 
Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: 1.50 m 
Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: 1.50 m 
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Referències Nom Descripció 
Fase 3 Ancoratges Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: 5.00 m 
Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: 1.50 m 
Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: 1.50 m 

  
  

 
  

Referències Nom Descripció 
Fase 4 Excavació 2a fase Tipus de fase: Constructiva 

Cota d'excavació: 3.00 m 
Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: 1.50 m 
Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: 1.50 m 

  
  
 

8.- CÀRREGUES 
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS 

  

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final 
En banda En superfície Valor: 5.4 t/m² 

Ample: 5 m 
Separació: 2.5 m 

Preexcavacío Excavació 2a fase 

  

9.- ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
  

ANCORATGES PASSIUS 
  

Descripció Fase inicial Fase final 
Cota: 5.50 m 
Rigidesa axial: 10000 t/m 
Angle: 30 graus 
Separació: 2.50 m 

Ancoratges Excavació 2a fase 
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10.- RESULTATS DE LES FASES 
Esforços sense majorar. 

FASE 1: PREEXCAVACÍO 
  

BÀSICA 
Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

6.00 -4.85 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
5.49 -4.39 1.79 0.97 0.25 2.27 0.00 
4.98 -3.94 3.59 1.73 1.08 -0.21 0.00 
4.48 -3.50 5.38 1.58 1.91 -0.53 0.00 
3.97 -3.05 7.17 1.28 2.60 -0.79 0.00 
3.46 -2.61 8.97 0.85 3.09 -0.97 0.00 
2.95 -2.17 10.76 0.34 3.33 -1.04 0.00 
2.45 -1.74 12.55 -0.20 3.30 -1.12 0.00 
1.94 -1.32 14.35 -0.77 2.98 -1.15 0.00 
1.43 -0.90 16.14 -1.31 2.38 -0.65 0.00 
0.92 -0.48 17.93 -1.56 1.61 -0.01 0.00 
0.42 -0.07 19.73 -1.48 0.84 0.67 0.00 

-0.09 0.34 21.52 -1.05 0.25 1.37 0.00 
-0.60 0.76 23.31 -0.26 0.00 2.09 0.00 

Màxims 0.76 
Cota: -0.60 m 

23.31 
Cota: -0.60 m 

1.73 
Cota: 4.98 m 

3.35 
Cota: 2.70 m 

3.83 
Cota: 5.75 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

Mínims -4.85 
Cota: 6.00 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

-1.56 
Cota: 0.67 m 

-0.00 
Cota: 6.00 m 

-1.15 
Cota: 1.94 m 

0.00 
Cota: 6.00 m  

  

FASE 2: EXCAVACIO 1A FASE 
  

BÀSICA 
Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

6.00 -19.20 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
5.49 -17.36 1.79 1.32 0.34 5.01 0.00 
4.98 -15.51 3.59 3.82 1.96 4.57 0.00 
4.48 -13.66 5.38 5.75 4.69 1.51 0.00 
3.97 -11.83 7.17 6.13 7.80 -1.47 0.00 
3.46 -10.00 8.97 5.01 10.53 -4.39 0.00 
2.95 -8.19 10.76 2.42 12.14 -6.29 0.00 
2.45 -6.41 12.55 -0.61 12.20 -5.02 0.00 
1.94 -4.64 14.35 -2.99 10.96 -3.70 0.00 
1.43 -2.89 16.14 -4.70 8.77 -2.35 0.00 
0.92 -1.16 17.93 -5.72 5.97 -0.59 0.00 
0.42 0.57 19.73 -5.60 3.06 2.71 0.00 

-0.09 2.29 21.52 -3.80 0.85 5.28 0.00 
-0.60 4.01 23.31 -0.90 0.00 7.05 0.00 

Màxims 4.01 
Cota: -0.60 m 

23.31 
Cota: -0.60 m 

6.13 
Cota: 3.97 m 

12.35 
Cota: 2.70 m 

7.05 
Cota: -0.60 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

Mínims -19.20 
Cota: 6.00 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

-5.87 
Cota: 0.67 m 

-0.00 
Cota: 5.75 m 

-6.29 
Cota: 2.95 m 

0.00 
Cota: 6.00 m  
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FASE 3: ANCORATGES 
  

BÀSICA 
Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

6.00 -19.20 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
5.49 -17.36 1.74 1.32 0.34 5.01 0.00 
4.98 -15.51 3.54 3.82 1.96 4.57 0.00 
4.48 -13.66 5.33 5.75 4.69 1.51 0.00 
3.97 -11.83 7.13 6.13 7.80 -1.47 0.00 
3.46 -10.00 8.92 5.01 10.53 -4.39 0.00 
2.95 -8.19 10.71 2.42 12.14 -6.29 0.00 
2.45 -6.41 12.51 -0.61 12.20 -5.02 0.00 
1.94 -4.64 14.30 -2.99 10.96 -3.70 0.00 
1.43 -2.89 16.09 -4.70 8.77 -2.35 0.00 
0.92 -1.16 17.89 -5.72 5.97 -0.59 0.00 
0.42 0.57 19.68 -5.60 3.06 2.71 0.00 

-0.09 2.29 21.47 -3.80 0.85 5.28 0.00 
-0.60 4.01 23.27 -0.90 -0.00 7.05 0.00 

Màxims 4.01 
Cota: -0.60 m 

23.27 
Cota: -0.60 m 

6.13 
Cota: 3.97 m 

12.35 
Cota: 2.70 m 

7.05 
Cota: -0.60 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

Mínims -19.20 
Cota: 6.00 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

-5.87 
Cota: 0.67 m 

-0.00 
Cota: 5.75 m 

-6.29 
Cota: 2.95 m 

0.00 
Cota: 6.00 m  

  

FASE 4: EXCAVACIÓ 2A FASE 
  

BÀSICA 
Cota 
(m) 

Desplaçaments 
(mm) 

Llei d'axials 
(t/m) 

Llei de tallants 
(t/m) 

Llei de moment flector 
(t·m/m) 

Llei d'empentes 
(t/m²) 

Pressió hidrostàtica 
(t/m²) 

6.00 -22.19 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
5.49 -20.37 6.96 1.32 0.34 5.01 0.00 
4.98 -18.55 8.76 -5.14 -2.58 4.65 0.00 
4.48 -16.72 10.55 -2.82 -4.30 4.34 0.00 
3.97 -14.89 12.34 -0.65 -4.90 4.09 0.00 
3.46 -13.05 14.14 1.41 -4.45 3.92 0.00 
2.95 -11.20 15.93 3.38 -2.98 3.11 0.00 
2.45 -9.35 17.72 4.43 -0.79 -1.03 0.00 
1.94 -7.49 19.52 3.39 1.13 -5.02 0.00 
1.43 -5.64 21.31 1.03 1.92 -3.56 0.00 
0.92 -3.79 23.10 -0.59 1.80 -2.06 0.00 
0.42 -1.94 24.90 -1.44 1.15 -0.52 0.00 

-0.09 -0.10 26.69 -1.45 0.39 1.48 0.00 
-0.60 1.74 28.48 -0.44 0.00 3.50 0.00 

Màxims 1.74 
Cota: -0.60 m 

28.48 
Cota: -0.60 m 

4.43 
Cota: 2.45 m 

1.95 
Cota: 1.18 m 

5.20 
Cota: 5.75 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

Mínims -22.19 
Cota: 6.00 m 

0.00 
Cota: 6.00 m 

-6.36 
Cota: 5.24 m 

-4.90 
Cota: 3.97 m 

-5.02 
Cota: 1.94 m 

0.00 
Cota: 6.00 m  

  
 

11.- RESULTATS PER ALS ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
Esforços sense majorar. 
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Ancoratges passius 
Cota: 5.50 m 

Fase Resultat 
Ancoratges Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 0.00 t 

Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 0.00 t/m 
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 0.00 t 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 0.00 t/m 

Excavació 2a fase Càrrega puntual (En la direcció de l'ancoratge): 26.09 t 
Càrrega lineal (En la direcció de l'ancoratge): 10.44 t/m 
Càrrega puntual (En projecció horitzontal): 22.59 t 
Càrrega lineal (En projecció horitzontal): 9.04 t/m   

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (COEFICIENTS DE 
SEGURETAT) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Coeficients de seguretat): Pantalla RDB 
Comprovació Valors Estat 

Relació entre el moment originat per les empentes passives a l'intradós i el 
moment originat per les empentes actives a l'extradós: 

 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 1.67  
 

  
Hipòtesi bàsica: 

 

    
     -  Preexcavacío: 

 

 

Calculat: 3.468  
 

Compleix 
     -  Excavacio 1a fase: 

 

 

Calculat: 2.221  
 

Compleix 
     -  Ancoratges: 

 

 

Calculat: 6.826  
 

Compleix 
     -  Excavació 2a fase: 

 

 

Calculat: 3.556  
 

Compleix 

Relació entre l'empenta passiva total a l'intradós i l'empenta realment 
mobilitzada a l'intradós: 

 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 1.67  
 

  
Hipòtesi bàsica: 

 

    
     -  Preexcavacío: 

 

 

Calculat: 5.894  
 

Compleix 
     -  Excavacio 1a fase: 

 

 

Calculat: 4.001  
 

Compleix 
     -  Ancoratges: 

 

 

Calculat: 4.001  
 

Compleix 
     -  Excavació 2a fase: 

 

 

Calculat: 2.98  
 

Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions   

13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT 
PÈSSIM) 
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Pantalla RDB 
Comprovació Valors Estat 

Cercle de lliscament pèssim: 
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 1.8  
 

  
Combinacions sense sisme: 

 

    
     -  Excavacio 1a fase: Coordenades del centre del cercle (-2.25 m ; 6.28 m) - 

Radi: 7.26 m: 
 

 

Calculat: 5.649  
 

Compleix 
     -  Ancoratges: Coordenades del centre del cercle (-2.25 m ; 6.28 m) - Radi: 7.26 

m: 
 

 

Calculat: 5.649  
 

Compleix 
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Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Pantalla RDB 
Comprovació Valors Estat 
     -  Excavació 2a fase: Coordenades del centre del cercle (-2.27 m ; 6.20 m) - 

Radi: 7.20 m: 
 

 

Calculat: 2.912  
 

Compleix  
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1. Descripció i justificació de la solució estructural 
 

1.1. Descripció general 
 

L’aparcament es situa al subsòl de la Ronda Barceló de Mataró. 

La tipologia de l’aparcament es basa en una construcció longitudinal que discorre al llarg de la Ronda. 
La nau de l’aparcament està constituïda principalment per quatre cruixies en el seu sentit 
transversal, les dos laterals de 5 m i les tres centrals de 7,5 m. 

 

Aquesta disposició varia en quan apareixen les rampes, que estan col·locades al principi de la nau, les 
quals generen una nova cruixia. 

L’aparcament consta d’una planta soterrada. 

Així doncs, la construcció de l’aparcament es bassa en un perímetre format per murs pantalla com 
element de contenció de terres i de suport dels forjats en els laterals, i uns pilars interiors com 
element de recolzament de la part central de la nau. 

Els elements que constitueixen l’estructura son els següents: 

• Pantalles de 45 cm de cantell per a la contenció de terres. Tant en fase provisional com en la 
definitiva. 

• Forjat de coberta, mitjançant llosa massissa de 50 cm de gruix. 
• Murs exteriors de formigó armat i 30 cm de gruix a les rampes exteriors 
• Murs de formigó armat, de 25 cm de gruix, per la sustentació dels forjats “in situ” de 

l’aparcament i de les escales 
• Pilars de secció rectangular. 
• Llosa massissa per a formació d’escales i graons. 
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• Sabates aïllades i continues per a la formació de la fonamentació. 
• Solera de formigó recolzada sobre una capa de graves 

A continuació es detallen les característiques principals de cadascun dels elements estructurals 
disposats. 

El forjat de coberta es composa d’una llosa massissa de 50 cm de cantell. La coberta s’ha dimensionat 
per fer front a les càrregues permanents de terres que es disposaren a sobre de la coberta. La 
sobrecàrrega prevista és de 2000 kg/m² . 

La contenció de terres es resol, tal i com s’ha comentat anteriorment, mitjançant un mur  pantalla de 
45 cm de gruix, que disposarà dels ancoratges provisionals necessaris segons plànols i la memòria de 
càlcul de pantalles corresponent, adjunts al present projecte. 

El dimensionament de la pantalla s’ha fet de manera que les deformacions que pateixi no afectin a 
l’estructura de les edificacions existents. 

La fonamentació és a base de sabates aïllades. Pels murs interiors serà a base de sabates corregudes. 
Tant les sabates aïllades com les corregudes s’han dimensionat per tal de que la tensió admissible no 
superi en cap cas les dades geotècniques. 

Els punts singulars de l’estructura, com poden ser les lloses d’escala, es resoldran amb llosa massissa 
de 20 cm de cantell, i la fonamentació a peu d’escala es resoldrà amb una sabata correguda. 

L’acabat de la planta soterrada es resoldrà mitjançant una capa de formigó i malla d’acer de 15 cm de 
gruix, col·locada sobre una capa de graves de 15 cm. 

2. Accions previstes en el càlcul 
 

En l'avaluació d'accions, per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta,  
s'ha tingut en compte les següents normatives: 

CTE, "Seguridad Estructural: Bases de cálculo y acciones en la Edificación. Libro2.” 

IAP-98, “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera”. 

NCSE-02, "Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

  

En base a elles s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, així com les accions 
derivades de la neu, del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions 
reològiques). Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
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2.1. Accions gravitatòries 
 

Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar per 
raó del seu ús i de la neu. 

Les primeres, s'han entès dissociades en: 

a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i 

instal·lacions fixes que suporta l'element. 

Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de 
tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions, matèries 
emmagatzemades, vehicles, etc. Aquestes tres tipologies són les següents: 

a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment 
sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites, segons la taula 
3.1. de la Norma DB-SE-AE i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en 
cada cas més adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega. 

b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al 
respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa referència l'article 
3.1. de la Norma DB-SE-AE. 

c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un 
punt de l'estructura. La consideració d'aquestes s'adequa a l'article 3.1. de la Norma DB-SE-
AE. 

La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar l’article 4 DB-SE, referents a les hipòtesis d'aplicació de 
sobrecàrregues i d’accions dinàmiques, respectivament. 

Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per 
acumulació de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles corresponents del CTE, referents 
als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre elements horitzontals, sobre els 
plànols inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances de càrregues fruit de 
l'esmentada acumulació, respectivament. En relació a les consideracions i definicions establertes, les 
accions considerades en el càlcul de l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 

 

2.1.1 Pesos propis i càrregues permanents: 
 

Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren al annex C del DB SE-AE, dels que 
destaquen: 

• Formigó armat: 2.500 Kg/m3. 
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2.1.2 Càrregues lineals considerades. 
 

Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 

• Tancament de gruix 15 cm (h = altura) 240·h kg/ml 
• Baranes d’escala 100 kg/ml 

 

2.1.3 Càrregues superficials considerades. 
 

Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 

• Forjat coberta: 
o Tipus de Forjat: Llosa Massissa 
o Cantell: 50 cm 
o Pes propi: 1250 kg/m2 
o Càrregues Permanents 3000 kg/m² 
o Sobrecàrrega d’ús: 2000 kg/m² 

• Escales:  
o Zones: Sortides 
o Tipus de Forjat: Llosa massissa 
o Cantell: 20 cm 
o Pes propi: 500 Kg/m2 
o Càrregues permanents: 100 Kg/m2 
o Sobrecàrrega d’ús: 300 Kg/m2 

 

2.2. Accions del vent 
 

Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. La intensitat de la seva acció s’avalua 
directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar contra un element resistent, 
segons l’article 3.3 DB-SE-EA. 

En el cas particular que es discuteix no s’ha tingut en consideració ja que es tracta d’un edifici 
soterrat. 

 

2.3. Accions sísmiques 
 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex 12. Càlcul Estructural 
 

5 
 
 

En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la “Norma de Construcción 
sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02)”. 

Per determinar la necessitat o no d’efectuar un càlcul sísmic en la construcció que ens ocupa, la 
Norma estableix tres criteris perceptius que corresponen a: 

• Classificació de les construccions. 
• Mapa de risc sísmic. 
• Acceleració sísmica de càlcul. 

Pel que fa referència a la classificació de les construccions la norma estableix en el seu article 1.2., 
apartat 2n, una classificació de les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 

1) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat que el seu col·lapse 
per causa d'un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir 
danys econòmics a tercers. 

2) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un terratrèmol 
pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

3) D'especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d'un terratrèmol 
pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d'ús de l'edifici, aquest s'ha catalogat, segons l'anterior  criteri, de 
normal importància. 

En el capítol 2 de la Norma s’introdueix el concepte de perill sísmic, i a la figura 2.1. es pot veure el 
mapa del territori estatal on figura per a cada punt de la geografia el valor de l’acceleració sísmica 
bàsica (ab), en relació al valor de la gravetat, corresponent a un període de retorn de 500 anys. A més 
dona els valors del coeficient de contribució (K). 

En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 
iguals o superiors a 0,04 g. Per altra banda, l'acceleració sísmica de càlcul, ac, tal i com s’indica a 
l'article 2.2 de la referida norma, es calcula segons l’expressió: 

ac= p · ab 

on: 

ab és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

p és un coeficient adimensional de risc. El seu valor és funció del període de vida en anys, pel que es 
projecta a la construcció. Aquest valor es determina a partir de la taula següent: 

Període de vida  p 

t = 50 anys   1 

t = 100 anys   1,30 
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D’acord amb aquests apartats, per l’edifici situat a Mataró que ens ocupa tenim: 

ab= 0,04 · g < 0.08 · g 

p= 1,30 

ac= p · ab = 0,052 · g 

Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criterios de Aplicación de la Norma”, l’aplicació de la Norma és 
obligatòria excepte en els següents casos: 

• En les construccions d’importància moderada. 
• En les edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui 

inferior a 0,04·g, essent g l’acceleració de la gravetat. 
• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben apuntalats els uns amb els altres 

en totes les direccions quan l’acceleració sísmica de càlcul ac sigui inferior a 0,08·g. 

Per la qual cosa, en el cas que ens ocupa, no es perceptiva l’aplicació de les accions sísmiques al 
càlcul de l’estructura ja que l’acceleració sísmica de càlcul és inferior al valor límit establert per 
aquest fet. 

 

2.4. Accions tèrmiques 
 

Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha 
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent 
per tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 

 

2.5. Accions reològiques 
 

Per avaluar la deformació per retracció es procedeix mitjançant el càlcul del coeficient de retracció 
que es defineix a l’apartat 39.7 de la instrucció EHE. No obstant, en el càlcul que ens ocupa s’ha 
considerat que aquest tipus de deformacions seran absorbides per les juntes de dilatació que s’han 
projectat. Aquestes últimes s’han disposat a distàncies queno superen la distància màxima 
especificada a la normativa DB SE-AE 
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3. Materials 
 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són els 
següents: 

3.1. Formigó 
 

S'utilitza per la realització d'elements resolts amb formigó armat, i les seves característiques més 
importants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s'adjunten, són les 
següents. 

 

3.1.1 Resistència a compressió. 
 

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica que s’adopta en el projecte, 
segons la Instrucció EHE. El seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és de 
25, 30, 35 i 40 N/mm². És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà 
d'assolir-se al 28è dia de la seva posta en obra, de forma que al 7è dia ja s'ha d’obtenir com a mínim 
el 65% de la resistència sol·licitada. 

 

3.1.2 Docilitat 
 

La docilitat dels formigons es valorarà determinant la seva consistència, la qual resta establerta en el 
Plec de Condicions que s'adjunta, definida segons l’assentament amb les toleràncies que s’indiquen a 
la taula 30.6 de la instrucció EHE. 

 

Figura 1.  Diagrama de càlcul del formigó 

 

3.1.3 Tamany màxim de l’àrid 
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El tamany màxim de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els 
requeriments de l’article 28, apartat 2n de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 
mm. 

3.1.4 Contingut de ciment 
 

El contingut de ciment es detalla en el Plec de Condicions, concretament en el que fa referència a la 
posada en obra del formigó, aquest no pot ser inferior al contingut mínim de ciment especificat a la 
taula 37.3.2.a de la EHE. 

 

3.1.5 Aspecte extern 
 

L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament 
en el Plec de Condicions, concretament en el que fa referència a la posada en obra del formigó. A 
grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura, o 
bruts, tant de fluorescències com de taques d'òxid o grassa. 

 

3.1.6 Característiques mecàniques. diagrama σ - ε de càlcul 
 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació 
posterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat a l’apartat 39.5 de la instrucció 
EHE: 

D'aquest diagrama, figura 1, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d'equació: 

σ = 0,85 ⋅ f ⋅ε ⋅ (1− 0,25·ε ), per 0 < ε < 0.2% cd 

on: 

σ és la tensió, 

cd f és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l'aplicació del 
coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 4rt de la present memòria, 

ε és la deformació, expressada en tant per mil. 

El tram rectilini corresponent a la fase plàstica, respon a la següent equació: 

σ = 0,85 ⋅ f , per 0.2% < ε < 0.35% cd 
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3.1.7 Característiques mecàniques. mòdul de deformació longitudinal 
 

Per a la determinació dels estats de deformació de l'estructura, s'han considerat els mòduls de 
deformació longitudinal del formigó descrits a l’apartat 39.6 de la EHE i que esdetallen a continuació: 

a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables: 

 

on: 

E0j és el mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó, a la edat de j dies, 

f cm, j és la resistència mitja a compressió del formigó, a j dies d’edat. 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

 

on: 

Ej,   és  el  mòdul  instantani  de  deformació  longitudinal  secant  del formigó, a la edat de j dies, 

f cm, j  és la resistència mitja a compressió del formigó, a j dies d’edat. 

 

Aquesta darrera expressió és vàlida sempre que les tensions, en condicions deservei,  siguin  inferiors  
a 0,45 ⋅ f j , essent  f j la  resistència  característica  a compressió del formigó a l’edat de j dies. 

 

3.1.8 Característiques mecàniques. Retracció 
 

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els quals és assumible una alteració del 
comportament  de  determinats  elements,  causada  pel  fenomen  que  es  discuteix.  Les 
deformacions del formigó per aquesta causa es poden valorar seguint l’apartat 39.7 de la instrucció 
EHE. No obstant, en el càlcul que ens ocupa no s’han tingut en compte aquest tipus de deformacions. 

3.1.9 Caraterístiques mecàniques. Fluència 
 

Les deformacions diferides del formigó que apareixen quan aquest està sotmès a una càrrega 
continuada es poden valorar seguint l’apartat 39.8 de la EHE. No obstant, tampoc s’han considerat en 
el càlcul que ens ocupa. 
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3.1.10 Coeficient de Poisson 

El valor mig del coeficient de Poisson que s’adopta per a deformacions elàstiques amb tensions 
normals d’utilització és 0,2. 

 

3.2. Acer  corrugat 
 

S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 
també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura 
explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més importants són les que es 
detallen a continuació: 

3.2.1 Llímit elàstic de l’acer. 
 

El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, 
la seva definició i concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 31 de la Instrucció EHE. 

3.2.2 Diagrama σ - ε de càlcul. 
 

Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de 
duresa natural i els deformats en fred respectivament. Per els primers es té en compte un diagrama 
bilineal, en el que el seu tram inclinat presenta una pendent tal que E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per a 
umbrals de tensió compresos entre -f yd <σ < f yd , essent f yd  la resistència de càlcul del material, 
obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic, definit en 3.2.1., el coeficient de minoració de 
resistència, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria. Per als acers deformats en fred el 
diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent  que la dels acers de duresa 
natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 

 

on  ε  és la deformació unitària, 

σ  és la tensió, 

E  és el mòdul d'elasticitat 

f 0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total assoleix una 
component remanent de valor 0,2%. 
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Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer 

 

3.2.3 Característiques del material i assaigs 
 

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre's, 
resten determinats en els Plecs de Condicions. 

 

4. Coeficients de seguretat 
 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniquesdels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura. Ambdós es detallen a continuació: 

 

4.1. Coeficients de minoració de resistències 
 

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els  constitueixen. Per 
cada cas es té: 

 

4.1.1 Formigó armat. 
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Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que 
s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar. El coeficient a aplicar 
sobre el formigó és 1,5. De la mateixa forma, el coeficient a aplicar sobre l’acer és 1,15. 

 

4.2. Coeficients de majoració d’accions 
 
Paral·lelament als anteriors, els coeficients de majoració d'accions també depenen del material que 
constitueixen l’element en estudi. 

Els coeficients de majoració d'accions, contemplats en la determinació del comportament dels 
elements constituïts per formigó, s'han fixat segons la normativa EHE-08; segons la qual les carregues 
permanents es majoren amb un coeficient de 1,35, i les sobrecàrregues d’ús amb un coeficient de 
1,50. 

5. Hipòtesis de càlcul 
 
Les hipòtesis de càlcul necessàries per portar a terme l’anàlisi de l'estructura s’han establert atenent 
a l’origen de les accions sol·licitants, així com tenint en compte si el seu efecte és favorable o 
desfavorable. 

 
S’ha efectuat el càlcul de les combinacions possibles seguint els criteris de la EHE-08 per estructures 
d’edificació (apartat 13.2): 

1. Situacions permanents o transitòries (pes propi, sobrecàrrega, vent): 

a) una acció variable:  

b) dos o més accions variables:  

 
 

2. Situacions sísmiques: 

 
on: 

γGj:  Coeficient de majoració d’accions permanents (pes propi) 

γQj: Coeficient de majoració d’accions variables (sobrecàrrega, vent) 

γA:  Coeficient de majoració d’accions sísmiques 
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GKj:  Valor característic de les accions permanents (pes propi) 

QKj:  Valor característic de les accions variables (sobrecàrrega, vent) 

AE,K:  Valor característic de les accions sísmiques 
 
Per als estats límits últims (E.L.U.) el valor dels coeficients parcials de seguretat de majoració 
d’accions utilitzats per a les combinacions és el de la taula 12.1.a de la EHE. 

Les hipòtesis de càrrega aplicades a les estructures de formigó armat s'organitzen en tres grups 
d’acord amb el quadre següent: 

 

 

 

6. Mètodes de càlcul 
 

Per a la determinació dels esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats 
bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents 
metodologies, en funció de l'element o elements a analitzar. D’altra banda, per a la comprovació de 
les seccions de formigó s'utilitzen les bases del càlcul en trencament; contemplant d'aquesta forma la 
fissuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió. Per a la comprovació de les seccions d'acer, 
s'utilitzen generalment les bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions es contemplen 
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L'especificació de les metodologies utilitzades per l’anàlisi dels diversos tipus estructurals es detallen 
a continuació. 

 

6.1. Estructures de barres 
 
El seu anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures, aplicat tant a estructures 
planes com espacials. 
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Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cadascuna de les barres de l'estructura es 
contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant tots el moviments possibles dels extrems de les 
barres amb els esforços que els provoquen. En aquells casos en els que l'esveltesa de l'estructura és 
determinant s'utilitza també el càlcul matricial; encara que basat en la formulació de l'equació 
d'equilibri de l'estructura sota les consideracions de la teoria de 2n ordre, deduint les matrius de 
rigidesa de les barres, així com els vectors d'accions, en funció de l'esforç axial. 

 
 

6.2. Lloses contínues 
 
Per a l'anàlisi de les plaques s'utilitza la teoria de flexió de plaques de Kirchhoff, en els casos de 
plaques primes, i la teoria de Reissner-Midlin per la flexió de plaques gruixudes; ambdós tenen en 
compte la deformació per esforç tallant. Cada una d'aquestes teories es resolen mitjançant una 
aplicació del mètode dels elements finits, utilitzant l'element DKQ (Discrette Kirchhoff Quadrilateral) 

de quatre nodes per a la formulació de plaques primes; i l'element serendípit quadràtic, el lagrangià 
quadràtic o l'element de Dvorkin-Bathe perl’anàlisi de plaques gruixudes. El càlcul de lloses sobre 
medi elàstic es realitza mitjançant les mateixes teories, així com considerant un comportament 
elàstic del terreny base. 

 

6.3. Murs pantalla i murs de soterrani 
 

Per l'anàlisi, tant de l'estabilitat dels murs de contenció com dels murs pantalla, s'utilitza la teoria 
d'empentes actives i passives de Rankine. Per això es divideix la pantalla i es sol·licita per les 
empentes que corresponguin i per la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny 
elàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció, el suport es resol directament mitjançant una 
sabata, i en el cas dels murs pantalla mitjançant el seu encastament en el terreny, considerant el 
criteri de Blum. 

 

6.4. Armat de seccions de formigó armat 
 

L'armat de les seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama σ-εque es 

detalla al 3er apartat de la present memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta o esviada, flexocompressió 
recta o esviada, compressió composta recta o esviada i tracció composta recta o esviada, segons la 
determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions d'equilibri intern 
corresponents. Per a la comprovació a esforços rasants, tallant o moment torsor, s'utilitzen les 
consideracions de la Normativa vigent. 
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7. Criteris de dimensionament 
 

Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cadascun dels elements que configuren 
l'estructura de l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics: d’una 
banda el que es refereix als estats límits últims, i per altre el referent als estats límits de servei. 
Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les tensions 
admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens d'inestabilitat 
global i local dels elements. Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el 
control de les deformacions de tots els elements resistents, observant-se els límits que a continuació 
es detallen: 

 

 
 

8. Procés constructiu 
 

El procés constructiu per a dur a terme l'execució del projecte que es presenta respon al següent 
ordre: en primer lloc, el capítol de Moviment de Terres, en segon lloc el de Fonaments i finalment el 
de l'Estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. D'aquest 
procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi 
assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de 
càrrega més desfavorables que les previstes en el projecte, tal i com es fixa al Plecs de Condicions 
Tècniques adjunt. 

 

9. Manteniment de l’estructura 
 

Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un programa 
de manteniment al llarg del temps, de forma molt semblant al exigit per les estructures metàl·liques, 
ja que el major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. 
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D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 

a) Si l'element de formigó és interior serà precisa una revisió als dos anys d'haver estat 
construït, i posteriorment establir una revisió dels mateix cada 10 anys, amb l'objecte de 
detectar possibles fissuracions. Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, 
serà convenient injectar-les o protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar 
l'oxidació de les armadures. 

b) Si l’element de formigó és exterior, o resta immers en un ambient humit, serà preceptiva una 
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se completat el fraguat i 
realitzar una revisió al cap d'un any i mig després d'haver estat construït. Posteriorment, serà 
preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb algun tipus 
de resina epoxi. 

c) Si l’element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat el 
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d'haver estat construït. Serà 
preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 
anys, excepte si existeix garantia per part del fabricant de la resina de que aquest període de 
temps pugui ésser major. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

Autor del projecte: 

Marc Busquets Zapata 
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2017 

Número de llicència: 120030 
 

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: RDB FINAL 2017  

Clau: RDB FINAL 2017 
 

3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d'ús: E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
 

4.- ACCIONS CONSIDERADES  
4.1.- Gravitatòries 

Planta S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes 
(t/m²) 

Sostre 1 2.00 3.00 
Fonamentació 0.20 0.20   

4.2.- Vent 
Sense acció de vent 

  
 
4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 

  
 
4.4.- Foc 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 
Sostre 1 - - - - 
Notes: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, 
expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.   

4.5.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 

Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús  
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4.6.- Empentes en murs 
  
 

5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 
 
  
 

6.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 

  

Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
 
6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa Sobrecàrrega d'ús  
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  
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  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  

  

  Tensions sobre el terreny 

  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  

  
 

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.00 0.00 
0 Fonamentació       -3.00  

  
 

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS  
8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 

GF: grup final 

Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 

  

Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
A1 (  8.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
A2 ( 16.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
A3 ( 23.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A4 ( 31.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A5 ( 38.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A6 ( 46.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
A7 ( 53.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.10 
A8 ( 61.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A9 ( 68.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.20 
A10 ( 76.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
A11 ( 83.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
A11' ( 84.20, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
A12 ( 91.15, 20.65) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
A13 ( 98.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A14 (106.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A15 (113.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A16 (121.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A17 (128.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A18 (136.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A19 (143.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A20 (151.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
A21 (158.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
A22 (166.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.45 
A22' (166.43, 20.65) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.45 
A23 (173.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
A24 (181.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A25 (188.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A26 (196.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A27 (203.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A28 (211.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A29 (218.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A30 (226.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A31 (233.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
A32 (241.15, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
A33 (248.65, 20.85) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.05 
B1 (  8.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
B2 ( 16.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B3 ( 23.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B4 ( 31.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B5 ( 38.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B6 ( 46.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B7 ( 53.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B8 ( 61.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B9 ( 68.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B10 ( 76.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.45 
B11 ( 83.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.55 
B11' ( 84.20, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.55 
B12 ( 91.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B13 ( 98.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B14 (106.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B15 (113.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B16 (121.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B17 (128.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B18 (136.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
B19 (143.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B20 (151.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B21 (158.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
B22 (166.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.55 
B22' (166.43, 12.90) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.55 
B23 (173.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.45 
B24 (181.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B25 (188.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B26 (196.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B27 (203.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B28 (211.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B29 (218.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
B30 (226.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.40 
B31 (233.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
B32 (241.15, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
B33 (248.65, 13.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.95 
C1 (  8.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.35 
C2 ( 16.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
C3 ( 23.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C4 ( 31.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C5 ( 38.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C6 ( 46.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C7 ( 53.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C8 ( 61.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C9 ( 68.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
C10 ( 76.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
C11 ( 83.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
C11' ( 84.20,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.50 
C12 ( 91.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
C13 ( 98.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C14 (106.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C15 (113.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C16 (121.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C17 (128.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C18 (136.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C19 (143.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.20 
C20 (151.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.05 
C21 (158.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C22 (166.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.45 
C22' (166.43,  5.15) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 1.45 
C23 (173.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.30 
C24 (181.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C25 (188.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
C26 (196.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C27 (203.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C28 (211.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C29 (218.65,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25 
C30 (226.15,  5.45) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.25  

  
 
8.2.- Murs 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 

Inicial                   Final 
Planta Dimensions 

Esquerra+Dreta=Total 
M1 Mur de formigó armat 0-1 (236.99,  8.99) (249.68,  8.99) 1 0.15+0.15=0.3 
M2 Mur de formigó armat 0-1 (147.65,  0.18) (147.65,  2.41) 1 0.15+0.15=0.3 
M3 Mur de formigó armat 0-1 (147.65,  2.41) (149.75,  2.41) 1 0.15+0.15=0.3 
M4 Mur de formigó armat 0-1 ( 55.37, 23.57) ( 55.37, 25.70) 1 0.15+0.15=0.3 
M5 Mur de formigó armat 0-1 ( 53.12, 23.57) ( 55.37, 23.57) 1 0.15+0.15=0.3 
M6 Mur de formigó armat 0-1 (151.44,  2.21) (155.05,  2.21) 1 0.15+0.15=0.3 
M7 Mur de formigó armat 0-1 ( 48.06, 23.71) ( 51.65, 23.71) 1 0.15+0.15=0.3  

Empentes i sabata del mur 
Referència Empent. Sabata del mur 
M1 Empenta esquerra: 

Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 2.200 x 0.500 
Vol.: esq.:0.95 dre.:0.95 cantell:0.50 

M2 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 1.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.55 dre.:0.55 cantell:0.30 

M3 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 2.800 x 0.650 
Vol.: esq.:1.25 dre.:1.25 cantell:0.65 

M4 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 2.500 x 0.550 
Vol.: esq.:1.10 dre.:1.10 cantell:0.55 

M5 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 3.700 x 0.850 
Vol.: esq.:1.70 dre.:1.70 cantell:0.85 

M6 Empenta esquerra: 
Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 1.000 x 0.300 
Vol.: esq.:0.35 dre.:0.35 cantell:0.30 
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Referència Empent. Sabata del mur 
M7 Empenta esquerra: 

Sense empentes 
Empenta dreta: 
Sense empentes 

Sabata correguda: 1.700 x 0.350 
Vol.: esq.:0.70 dre.:0.70 cantell:0.35 

  

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS 
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
  

Pilar Planta Dimensions 
(cm) 

Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament 
Coeficient de rigidesa axial 

Cap Peu X Y 
Per a tots els pilars 1 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
  -Tensió admissible en situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

  
 

11.- MATERIALS UTILITZATS  
11.1.- Formigons 
  

Element Formigó fck 
(kp/cm²) γc 

Àrid 
Ec 

(kp/cm²) Naturalesa Mida màxima 
(mm) 

Tots HA-40 408 1.50 Quarsita 20 314893  
  

  
 
11.2.- Acers per element i posició  
11.2.1.- Acers en barres 
  

Element Acer fyk 
(kp/cm²) γs 

Tots B 500 S 5097 1.15  
  

  
 
11.2.2.- Acers en perfils 
  

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acer conformat  S235  2396 2140673 
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Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acer laminat  S275 2803 2140673  
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1.- NOTACIÓ (PILARS) 
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient 
d'aprofitament inferior al 10%. 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 

Arm.: Armadura mínima i màxima 

Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant 

N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals 
 

2.- PILARS  
2.1.- A1 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.6 81.2 81.2 G, Q(2) Q,N,M 518.45 -5.60 -5.13 3.74 -3.96 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 15.6 81.3 81.3 G, Q(2) Q,N,M 520.56 4.29 4.23 3.74 -3.96 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.6 81.3 81.3 G, Q(2) Q,N,M 520.56 4.29 4.23 3.74 -3.96 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.6 81.3 81.3 G, Q(2) Q,N,M 520.56 4.29 4.23 3.74 -3.96 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 4.7 81.3 81.3 G, Q(2) Q,N,M 520.56 4.29 4.23 3.74 -3.96 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.2.- A2 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 8.9 68.2 68.2 G, Q(2) Q,N,M 436.73 -4.43 1.75 -1.40 -3.11 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 8.9 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 438.84 3.35 -1.74 -1.40 -3.11 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 8.9 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 438.84 3.35 -1.74 -1.40 -3.11 Compleix 

Peu Compleix Compleix 8.9 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 438.84 3.35 -1.74 -1.40 -3.11 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.0 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 438.84 3.35 -1.74 -1.40 -3.11 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.3.- A3 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 8.9 70.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 451.80 -4.73 0.57 -0.51 -3.36 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 8.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 453.91 3.68 -0.71 -0.51 -3.36 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 8.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 453.91 3.68 -0.71 -0.51 -3.36 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Peu Compleix Compleix 8.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 453.91 3.68 -0.71 -0.51 -3.36 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.0 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 453.91 3.68 -0.71 -0.51 -3.36 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.4.- A4 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 9.0 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.53 -4.73 0.73 -0.63 -3.40 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 9.0 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 450.64 3.76 -0.85 -0.63 -3.40 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 9.0 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 450.64 3.76 -0.85 -0.63 -3.40 Compleix 

Peu Compleix Compleix 9.0 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 450.64 3.76 -0.85 -0.63 -3.40 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.1 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 450.64 3.76 -0.85 -0.63 -3.40 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.5.- A5 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 9.4 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 453.46 -4.85 1.04 -0.86 -3.51 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 9.4 71.4 71.4 G, Q(2) Q,N,M 455.57 3.93 -1.12 -0.86 -3.51 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 9.4 71.4 71.4 G, Q(2) Q,N,M 455.57 3.93 -1.12 -0.86 -3.51 Compleix 
Peu Compleix Compleix 9.4 71.4 71.4 G, Q(2) Q,N,M 455.57 3.93 -1.12 -0.86 -3.51 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.2 71.4 71.4 G, Q(2) Q,N,M 455.57 3.93 -1.12 -0.86 -3.51 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.6.- A6 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.7 63.4 63.4 G, Q(2) Q,N,M 406.57 -7.53 -1.32 0.90 -5.54 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 14.7 64.9 64.9 G, Q(2) Q,N,M 408.68 6.32 0.93 0.90 -5.54 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.7 64.9 64.9 G, Q(2) Q,N,M 408.68 6.32 0.93 0.90 -5.54 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.7 64.9 64.9 G, Q(2) Q,N,M 408.68 6.32 0.93 0.90 -5.54 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.9 64.9 64.9 G, Q(2) Q,N,M 408.68 6.32 0.93 0.90 -5.54 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.7.- A7 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 17.8 56.7 56.7 G, Q(2) Q,N,M 363.57 -9.16 0.30 -0.31 -6.79 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 17.8 59.1 59.1 G, Q(2) Q,N,M 365.68 7.81 -0.48 -0.31 -6.79 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 17.8 59.1 59.1 G, Q(2) Q,N,M 365.68 7.81 -0.48 -0.31 -6.79 Compleix 

Peu Compleix Compleix 17.8 59.1 59.1 G, Q(2) Q,N,M 365.68 7.81 -0.48 -0.31 -6.79 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.4 59.1 59.1 G, Q(2) Q,N,M 365.68 7.81 -0.48 -0.31 -6.79 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.8.- A8 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.8 70.1 70.1 G, Q(2) Q,N,M 447.86 -5.81 2.99 -2.32 -4.32 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 12.8 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 449.97 4.98 -2.81 -2.32 -4.32 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 12.8 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 449.97 4.98 -2.81 -2.32 -4.32 Compleix 
Peu Compleix Compleix 12.8 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 449.97 4.98 -2.81 -2.32 -4.32 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.9 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 449.97 4.98 -2.81 -2.32 -4.32 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.9.- A9 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.9 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 439.67 -7.27 -2.43 1.73 -5.44 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 14.9 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 441.78 6.32 1.89 1.73 -5.44 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.9 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 441.78 6.32 1.89 1.73 -5.44 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.9 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 441.78 6.32 1.89 1.73 -5.44 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.3 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 441.78 6.32 1.89 1.73 -5.44 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.10.- A10 
  

Secció de formigó 
Tram Dimensió Posició Comprovacions Esforços pèssims Estat 
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(cm) Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.1 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 482.07 -5.72 4.20 -3.22 -4.31 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 14.1 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 484.18 5.05 -3.85 -3.22 -4.31 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.1 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 484.18 5.05 -3.85 -3.22 -4.31 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.1 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 484.18 5.05 -3.85 -3.22 -4.31 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.6 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 484.18 5.05 -3.85 -3.22 -4.31 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.11.- A11 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 73.6 58.5 73.6 G, Q(2) Q,N,M 198.68 -7.10 -26.21 26.75 -7.37 Compleix 
-1.4 m Compleix Compleix 73.6 58.5 73.6 G, Q(2) Q,N,M 198.68 -7.10 -26.21 26.75 -7.37 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 73.6 58.5 73.6 G, Q(2) Q,N,M 198.68 -7.10 -26.21 26.75 -7.37 Compleix 
Peu Compleix Compleix 73.2 66.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 200.45 8.37 29.96 26.75 -7.37 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 13.9 66.2 66.2 G, Q(2) Q,N,M 200.45 8.37 29.96 26.75 -7.37 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.12.- A11' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 57.7 49.4 57.7 G, Q(2) Q,N,M 182.71 -6.29 21.67 -19.82 -5.81 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 57.7 49.4 57.7 G, Q(2) Q,N,M 182.71 -6.29 21.67 -19.82 -5.81 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 57.7 49.4 57.7 G, Q(2) Q,N,M 182.71 -6.29 21.67 -19.82 -5.81 Compleix 

Peu Compleix Compleix 57.4 52.1 57.4 G, Q(2) Q,N,M 184.61 6.77 -22.92 -19.82 -5.81 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 10.4 52.1 52.1 G, Q(2) Q,N,M 184.61 6.77 -22.92 -19.82 -5.81 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.13.- A12 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 10.8 73.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 469.65 -5.41 -0.54 0.32 -4.13 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 10.8 74.2 74.2 G, Q(2) Q,N,M 471.76 4.92 0.25 0.32 -4.13 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 10.8 74.2 74.2 G, Q(2) Q,N,M 471.76 4.92 0.25 0.32 -4.13 Compleix 
Peu Compleix Compleix 10.8 74.2 74.2 G, Q(2) Q,N,M 471.76 4.92 0.25 0.32 -4.13 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.7 74.2 74.2 G, Q(2) Q,N,M 471.76 4.92 0.25 0.32 -4.13 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.14.- A13 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 10.6 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 446.63 -5.19 0.93 -0.78 -3.99 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 10.6 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 448.74 4.80 -1.02 -0.78 -3.99 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 10.6 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 448.74 4.80 -1.02 -0.78 -3.99 Compleix 

Peu Compleix Compleix 10.6 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 448.74 4.80 -1.02 -0.78 -3.99 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.4 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 448.74 4.80 -1.02 -0.78 -3.99 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.15.- A14 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 10.8 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.45 -5.28 0.71 -0.61 -4.09 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 10.8 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 451.56 4.95 -0.83 -0.61 -4.09 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 10.8 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 451.56 4.95 -0.83 -0.61 -4.09 Compleix 
Peu Compleix Compleix 10.8 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 451.56 4.95 -0.83 -0.61 -4.09 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.5 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 451.56 4.95 -0.83 -0.61 -4.09 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.16.- A15 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.0 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.84 -5.33 0.74 -0.64 -4.16 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 11.0 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.95 5.07 -0.86 -0.64 -4.16 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 11.0 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.95 5.07 -0.86 -0.64 -4.16 Compleix 

Peu Compleix Compleix 11.0 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.95 5.07 -0.86 -0.64 -4.16 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.95 5.07 -0.86 -0.64 -4.16 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.17.- A16 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.2 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.80 -5.39 0.74 -0.64 -4.23 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 11.2 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.91 5.19 -0.86 -0.64 -4.23 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 11.2 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.91 5.19 -0.86 -0.64 -4.23 Compleix 

Peu Compleix Compleix 11.2 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.91 5.19 -0.86 -0.64 -4.23 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.91 5.19 -0.86 -0.64 -4.23 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.18.- A17 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.4 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.69 -5.44 0.74 -0.64 -4.30 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 11.4 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 450.80 5.31 -0.86 -0.64 -4.30 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 11.4 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 450.80 5.31 -0.86 -0.64 -4.30 Compleix 
Peu Compleix Compleix 11.4 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 450.80 5.31 -0.86 -0.64 -4.30 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.6 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 450.80 5.31 -0.86 -0.64 -4.30 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.19.- A18 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.5 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 448.13 -5.48 0.72 -0.62 -4.36 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 11.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.24 5.42 -0.84 -0.62 -4.36 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 11.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.24 5.42 -0.84 -0.62 -4.36 Compleix 

Peu Compleix Compleix 11.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.24 5.42 -0.84 -0.62 -4.36 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.6 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 450.24 5.42 -0.84 -0.62 -4.36 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.20.- A19 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 11.7 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.03 -5.54 0.83 -0.70 -4.43 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 11.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 451.14 5.54 -0.93 -0.70 -4.43 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 11.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 451.14 5.54 -0.93 -0.70 -4.43 Compleix 
Peu Compleix Compleix 11.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 451.14 5.54 -0.93 -0.70 -4.43 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 451.14 5.54 -0.93 -0.70 -4.43 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.21.- A20 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.5 68.6 68.6 G, Q(2) Q,N,M 440.27 -5.44 0.17 -0.21 -4.39 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 11.5 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 442.38 5.53 -0.36 -0.21 -4.39 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 11.5 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 442.38 5.53 -0.36 -0.21 -4.39 Compleix 

Peu Compleix Compleix 11.5 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 442.38 5.53 -0.36 -0.21 -4.39 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.5 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 442.38 5.53 -0.36 -0.21 -4.39 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.22.- A21 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.4 76.3 76.3 G, Q(2) Q,N,M 486.74 -6.23 4.08 -3.13 -5.01 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 15.4 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 488.85 6.28 -3.75 -3.13 -5.01 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.4 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 488.85 6.28 -3.75 -3.13 -5.01 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.4 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 488.85 6.28 -3.75 -3.13 -5.01 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 4.1 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 488.85 6.28 -3.75 -3.13 -5.01 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.23.- A22 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 62.6 56.2 62.6 G, Q(2) Q,N,M 197.43 -7.50 -24.65 22.32 -7.28 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 62.6 56.2 62.6 G, Q(2) Q,N,M 197.43 -7.50 -24.65 22.32 -7.28 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 62.6 56.2 62.6 G, Q(2) Q,N,M 197.43 -7.50 -24.65 22.32 -7.28 Compleix 

Peu Compleix Compleix 62.2 59.2 62.2 G, Q(2) Q,N,M 199.33 8.87 25.57 22.32 -7.28 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 11.7 59.2 59.2 G, Q(2) Q,N,M 199.33 8.87 25.57 22.32 -7.28 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.24.- A22' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 56.2 49.5 56.2 G, Q(2) Q,N,M 188.12 -6.84 21.16 -19.36 -6.68 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 56.2 49.5 56.2 G, Q(2) Q,N,M 188.12 -6.84 21.16 -19.36 -6.68 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 56.2 49.5 56.2 G, Q(2) Q,N,M 188.12 -6.84 21.16 -19.36 -6.68 Compleix 

Peu Compleix Compleix 55.9 52.8 55.9 G, Q(2) Q,N,M 190.02 8.19 -22.39 -19.36 -6.68 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 10.3 52.8 52.8 G, Q(2) Q,N,M 190.02 8.19 -22.39 -19.36 -6.68 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.25.- A23 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.0 73.1 73.1 G, Q(2) Q,N,M 469.07 -6.08 -0.62 0.37 -4.95 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 13.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 471.18 6.29 0.32 0.37 -4.95 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 13.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 471.18 6.29 0.32 0.37 -4.95 Compleix 
Peu Compleix Compleix 13.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 471.18 6.29 0.32 0.37 -4.95 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.2 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 471.18 6.29 0.32 0.37 -4.95 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.26.- A24 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.7 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 444.97 -5.84 0.95 -0.79 -4.80 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 12.7 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 447.07 6.16 -1.04 -0.79 -4.80 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 12.7 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 447.07 6.16 -1.04 -0.79 -4.80 Compleix 

Peu Compleix Compleix 12.7 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 447.07 6.16 -1.04 -0.79 -4.80 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.9 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 447.07 6.16 -1.04 -0.79 -4.80 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.27.- A25 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.9 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 447.99 -5.94 0.70 -0.61 -4.90 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 12.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 450.10 6.32 -0.83 -0.61 -4.90 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 12.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 450.10 6.32 -0.83 -0.61 -4.90 Compleix 

Peu Compleix Compleix 12.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 450.10 6.32 -0.83 -0.61 -4.90 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 450.10 6.32 -0.83 -0.61 -4.90 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.28.- A26 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.1 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 447.37 -5.99 0.75 -0.64 -4.97 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 13.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.48 6.43 -0.86 -0.64 -4.97 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 13.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.48 6.43 -0.86 -0.64 -4.97 Compleix 
Peu Compleix Compleix 13.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.48 6.43 -0.86 -0.64 -4.97 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.0 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.48 6.43 -0.86 -0.64 -4.97 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.29.- A27 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.3 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 447.30 -6.05 0.74 -0.64 -5.04 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 13.3 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.41 6.55 -0.86 -0.64 -5.04 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 13.3 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.41 6.55 -0.86 -0.64 -5.04 Compleix 

Peu Compleix Compleix 13.3 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.41 6.55 -0.86 -0.64 -5.04 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.0 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 449.41 6.55 -0.86 -0.64 -5.04 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.30.- A28 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 13.5 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 447.32 -6.11 0.75 -0.65 -5.11 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 13.5 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 449.43 6.68 -0.87 -0.65 -5.11 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 13.5 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 449.43 6.68 -0.87 -0.65 -5.11 Compleix 
Peu Compleix Compleix 13.5 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 449.43 6.68 -0.87 -0.65 -5.11 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 449.43 6.68 -0.87 -0.65 -5.11 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.31.- A29 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.6 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 446.54 -6.14 0.69 -0.60 -5.17 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 13.6 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 448.65 6.78 -0.82 -0.60 -5.17 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 13.6 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 448.65 6.78 -0.82 -0.60 -5.17 Compleix 

Peu Compleix Compleix 13.6 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 448.65 6.78 -0.82 -0.60 -5.17 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 448.65 6.78 -0.82 -0.60 -5.17 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.32.- A30 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.1 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 448.12 -6.32 0.90 -0.76 -5.33 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 14.1 71.5 71.5 G, Q(2) Q,N,M 450.23 7.01 -1.00 -0.76 -5.33 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 14.1 71.5 71.5 G, Q(2) Q,N,M 450.23 7.01 -1.00 -0.76 -5.33 Compleix 
Peu Compleix Compleix 14.1 71.5 71.5 G, Q(2) Q,N,M 450.23 7.01 -1.00 -0.76 -5.33 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.2 71.5 71.5 G, Q(2) Q,N,M 450.23 7.01 -1.00 -0.76 -5.33 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.33.- A31 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.4 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 454.60 -7.00 0.67 -0.59 -5.86 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.4 72.8 72.8 G, Q(2) Q,N,M 456.71 7.66 -0.80 -0.59 -5.86 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.4 72.8 72.8 G, Q(2) Q,N,M 456.71 7.66 -0.80 -0.59 -5.86 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.4 72.8 72.8 G, Q(2) Q,N,M 456.71 7.66 -0.80 -0.59 -5.86 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.6 72.8 72.8 G, Q(2) Q,N,M 456.71 7.66 -0.80 -0.59 -5.86 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.34.- A32 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 18.5 77.0 77.0 G, Q(2) Q,N,M 492.94 -8.22 2.53 -1.97 -6.80 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 18.5 79.1 79.1 G, Q(2) Q,N,M 495.05 8.79 -2.41 -1.97 -6.80 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 18.5 79.1 79.1 G, Q(2) Q,N,M 495.05 8.79 -2.41 -1.97 -6.80 Compleix 

Peu Compleix Compleix 18.5 79.1 79.1 G, Q(2) Q,N,M 495.05 8.79 -2.41 -1.97 -6.80 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 5.0 79.1 79.1 G, Q(2) Q,N,M 495.05 8.79 -2.41 -1.97 -6.80 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.35.- A33 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 19.0 53.6 53.6 G, Q(2) Q,N,M 339.35 -3.36 -8.84 6.51 -3.21 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 19.0 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 341.46 4.66 7.43 6.51 -3.21 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 19.0 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 341.46 4.66 7.43 6.51 -3.21 Compleix 
Peu Compleix Compleix 19.0 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 341.46 4.66 7.43 6.51 -3.21 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.6 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 341.46 4.66 7.43 6.51 -3.21 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.36.- B1 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.7 96.1 96.1 G, Q(2) Q,N,M 628.62 0.90 -7.67 5.67 0.89 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.7 97.1 97.1 G, Q(2) Q,N,M 630.73 -1.33 6.50 5.67 0.89 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.7 97.1 97.1 G, Q(2) Q,N,M 630.73 -1.33 6.50 5.67 0.89 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.7 97.1 97.1 G, Q(2) Q,N,M 630.73 -1.33 6.50 5.67 0.89 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 8.5 97.1 97.1 G, Q(2) Q,N,M 630.73 -1.33 6.50 5.67 0.89 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.37.- B2 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 5.2 79.4 79.4 G, Q(2) Q,N,M 510.94 0.77 2.13 -1.65 0.77 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 5.2 79.6 79.6 G, Q(2) Q,N,M 513.05 -1.15 -1.99 -1.65 0.77 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 5.2 79.6 79.6 G, Q(2) Q,N,M 513.05 -1.15 -1.99 -1.65 0.77 Compleix 

Peu Compleix Compleix 5.2 79.6 79.6 G, Q(2) Q,N,M 513.05 -1.15 -1.99 -1.65 0.77 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.5 79.6 79.6 G, Q(2) Q,N,M 513.05 -1.15 -1.99 -1.65 0.77 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.38.- B3 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.2 82.9 82.9 G, Q(2) Q,N,M 534.31 0.74 0.34 -0.31 0.72 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.2 83.2 83.2 G, Q(2) Q,N,M 536.42 -1.05 -0.44 -0.31 0.72 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.2 83.2 83.2 G, Q(2) Q,N,M 536.42 -1.05 -0.44 -0.31 0.72 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.2 83.2 83.2 G, Q(2) Q,N,M 536.42 -1.05 -0.44 -0.31 0.72 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.7 83.2 83.2 G, Q(2) Q,N,M 536.42 -1.05 -0.44 -0.31 0.72 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.39.- B4 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.4 82.2 82.2 G, Q(2) Q,N,M 529.89 0.68 0.63 -0.53 0.65 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.4 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.99 -0.93 -0.69 -0.53 0.65 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.4 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.99 -0.93 -0.69 -0.53 0.65 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.4 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.99 -0.93 -0.69 -0.53 0.65 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.8 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.99 -0.93 -0.69 -0.53 0.65 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.40.- B5 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 2.5 82.4 82.4 G, Q(2) Q,N,M 531.44 0.74 0.67 -0.55 0.66 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 2.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.55 -0.91 -0.72 -0.55 0.66 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.55 -0.91 -0.72 -0.55 0.66 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.55 -0.91 -0.72 -0.55 0.66 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.8 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.55 -0.91 -0.72 -0.55 0.66 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.41.- B6 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 3.0 83.3 83.3 G, Q(2) Q,N,M 536.62 1.06 0.68 -0.57 0.87 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 3.0 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.73 -1.12 -0.74 -0.57 0.87 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 3.0 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.73 -1.12 -0.74 -0.57 0.87 Compleix 

Peu Compleix Compleix 3.0 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.73 -1.12 -0.74 -0.57 0.87 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.0 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.73 -1.12 -0.74 -0.57 0.87 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.42.- B7 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.8 83.4 83.4 G, Q(2) Q,N,M 537.13 1.11 0.46 -0.40 0.88 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.8 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 539.24 -1.08 -0.54 -0.40 0.88 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.8 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 539.24 -1.08 -0.54 -0.40 0.88 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.8 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 539.24 -1.08 -0.54 -0.40 0.88 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 539.24 -1.08 -0.54 -0.40 0.88 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.43.- B8 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 3.1 83.3 83.3 G, Q(2) Q,N,M 536.83 0.97 0.97 -0.78 0.74 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 3.1 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.94 -0.89 -0.98 -0.78 0.74 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 3.1 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.94 -0.89 -0.98 -0.78 0.74 Compleix 

Peu Compleix Compleix 3.1 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.94 -0.89 -0.98 -0.78 0.74 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.0 83.6 83.6 G, Q(2) Q,N,M 538.94 -0.89 -0.98 -0.78 0.74 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.44.- B9 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 3.2 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.44 1.49 -0.34 0.20 1.11 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 3.2 82.9 82.9 G, Q(2) Q,N,M 534.55 -1.27 0.15 0.20 1.11 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 3.2 82.9 82.9 G, Q(2) Q,N,M 534.55 -1.27 0.15 0.20 1.11 Compleix 

Peu Compleix Compleix 3.2 82.9 82.9 G, Q(2) Q,N,M 534.55 -1.27 0.15 0.20 1.11 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.0 82.9 82.9 G, Q(2) Q,N,M 534.55 -1.27 0.15 0.20 1.11 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.45.- B10 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 9.8 89.6 89.6 G, Q(2) Q,N,M 582.40 0.56 4.68 -3.55 0.38 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 9.8 89.6 89.6 G, Q(2) Q,N,M 582.40 0.56 4.68 -3.55 0.38 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 9.8 89.6 89.6 G, Q(2) Q,N,M 582.40 0.56 4.68 -3.55 0.38 Compleix 
Peu Compleix Compleix 9.8 89.4 89.4 G, Q(2) Q,N,M 584.51 -0.39 -4.19 -3.55 0.38 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.8 89.4 89.4 G, Q(2) Q,N,M 584.51 -0.39 -4.19 -3.55 0.38 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.46.- B11 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 83.3 65.3 83.3 G, Q(2) Q,N,M 247.57 -0.12 -31.17 31.87 -0.21 Compleix 

-1.4 m Compleix Compleix 83.3 73.1 83.3 G, Q(2) Q,N,M 249.34 0.33 35.76 31.87 -0.21 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 83.3 73.1 83.3 G, Q(2) Q,N,M 249.34 0.33 35.76 31.87 -0.21 Compleix 

Peu Compleix Compleix 83.3 73.1 83.3 G, Q(2) Q,N,M 249.34 0.33 35.76 31.87 -0.21 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 15.9 73.1 73.1 G, Q(2) Q,N,M 249.34 0.33 35.76 31.87 -0.21 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 

http://www.cype.com/
http://www.cype.com/


Produït per una versió educativa de CYPE 

 

Comprovacions E.L.U.   

RDB FINAL 2017 Data: 10/09/16 
  

 
Pàgina 18 

Produït per una versió educativa de CYPE 

2.47.- B11' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 60.1 55.8 60.1 G, Q(2) Q,N,M 220.09 -0.27 25.23 -23.02 -0.33 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 60.1 56.7 60.1 G, Q(2) Q,N,M 221.99 0.47 -26.57 -23.02 -0.33 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 60.1 56.7 60.1 G, Q(2) Q,N,M 221.99 0.47 -26.57 -23.02 -0.33 Compleix 

Peu Compleix Compleix 60.1 56.7 60.1 G, Q(2) Q,N,M 221.99 0.47 -26.57 -23.02 -0.33 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 11.5 56.7 56.7 G, Q(2) Q,N,M 221.99 0.47 -26.57 -23.02 -0.33 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.48.- B12 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.1 85.6 85.6 G, Q(2) Q,N,M 559.63 0.33 -1.08 0.75 0.16 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 561.74 -0.05 0.79 0.75 0.16 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 561.74 -0.05 0.79 0.75 0.16 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 561.74 -0.05 0.79 0.75 0.16 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.7 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 561.74 -0.05 0.79 0.75 0.16 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.49.- B13 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.1 81.9 81.9 G, Q(2) Q,N,M 527.66 0.27 0.88 -0.71 0.08 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.1 82.2 82.2 G, Q(2) Q,N,M 529.77 0.07 -0.90 -0.71 0.08 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.1 82.2 82.2 G, Q(2) Q,N,M 529.77 0.07 -0.90 -0.71 0.08 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.1 82.2 82.2 G, Q(2) Q,N,M 529.77 0.07 -0.90 -0.71 0.08 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.6 82.2 82.2 G, Q(2) Q,N,M 529.77 0.07 -0.90 -0.71 0.08 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.50.- B14 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 1.4 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.95 0.23 0.56 -0.48 0.02 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 1.4 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 534.05 0.18 -0.63 -0.48 0.02 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 1.4 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 534.05 0.18 -0.63 -0.48 0.02 Compleix 
Peu Compleix Compleix 1.4 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 534.05 0.18 -0.63 -0.48 0.02 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.4 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 534.05 0.18 -0.63 -0.48 0.02 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.51.- B15 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 1.5 82.4 82.4 G, Q(2) Q,N,M 531.25 0.18 0.62 -0.52 -0.05 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.36 0.30 -0.68 -0.52 -0.05 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.36 0.30 -0.68 -0.52 -0.05 Compleix 

Peu Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.36 0.30 -0.68 -0.52 -0.05 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.36 0.30 -0.68 -0.52 -0.05 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.52.- B16 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 1.5 82.4 82.4 G, Q(2) Q,N,M 531.46 0.13 0.61 -0.51 -0.11 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 1.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.57 0.41 -0.67 -0.51 -0.11 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 1.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.57 0.41 -0.67 -0.51 -0.11 Compleix 
Peu Compleix Compleix 1.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.57 0.41 -0.67 -0.51 -0.11 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.5 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.57 0.41 -0.67 -0.51 -0.11 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.53.- B17 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 1.5 82.4 82.4 G, Q(2) Q,N,M 531.26 0.10 0.59 -0.50 -0.17 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.37 0.52 -0.66 -0.50 -0.17 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.37 0.52 -0.66 -0.50 -0.17 Compleix 

Peu Compleix Compleix 1.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.37 0.52 -0.66 -0.50 -0.17 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.5 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 533.37 0.52 -0.66 -0.50 -0.17 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.54.- B18 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 1.8 82.5 82.5 G, Q(2) Q,N,M 531.86 -0.03 0.65 -0.55 -0.29 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 1.8 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.97 0.70 -0.71 -0.55 -0.29 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 1.8 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.97 0.70 -0.71 -0.55 -0.29 Compleix 

Peu Compleix Compleix 1.8 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.97 0.70 -0.71 -0.55 -0.29 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.6 82.8 82.8 G, Q(2) Q,N,M 533.97 0.70 -0.71 -0.55 -0.29 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.55.- B19 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.2 83.2 83.2 G, Q(2) Q,N,M 536.21 -0.21 0.73 -0.60 -0.46 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.2 83.5 83.5 G, Q(2) Q,N,M 538.32 0.93 -0.78 -0.60 -0.46 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.2 83.5 83.5 G, Q(2) Q,N,M 538.32 0.93 -0.78 -0.60 -0.46 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.2 83.5 83.5 G, Q(2) Q,N,M 538.32 0.93 -0.78 -0.60 -0.46 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.7 83.5 83.5 G, Q(2) Q,N,M 538.32 0.93 -0.78 -0.60 -0.46 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.56.- B20 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.1 81.9 81.9 G, Q(2) Q,N,M 528.35 -0.55 -0.11 0.02 -0.74 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.1 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.46 1.29 -0.05 0.02 -0.74 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.1 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.46 1.29 -0.05 0.02 -0.74 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.1 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.46 1.29 -0.05 0.02 -0.74 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.7 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.46 1.29 -0.05 0.02 -0.74 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.57.- B21 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 10.5 90.9 90.9 G, Q(2) Q,N,M 590.79 -0.36 5.00 -3.79 -0.62 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 10.5 90.9 90.9 G, Q(2) Q,N,M 590.79 -0.36 5.00 -3.79 -0.62 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 10.5 90.9 90.9 G, Q(2) Q,N,M 590.79 -0.36 5.00 -3.79 -0.62 Compleix 

Peu Compleix Compleix 10.5 90.7 90.7 G, Q(2) Q,N,M 592.90 1.20 -4.47 -3.79 -0.62 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 4.3 90.7 90.7 G, Q(2) Q,N,M 592.90 1.20 -4.47 -3.79 -0.62 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.58.- B22 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 71.1 63.2 71.1 G, Q(2) Q,N,M 241.46 -0.80 -29.95 27.18 -1.18 Compleix 
-1.25 m Compleix Compleix 71.1 65.5 71.1 G, Q(2) Q,N,M 243.35 1.86 31.20 27.18 -1.18 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 71.1 65.5 71.1 G, Q(2) Q,N,M 243.35 1.86 31.20 27.18 -1.18 Compleix 
Peu Compleix Compleix 71.1 65.5 71.1 G, Q(2) Q,N,M 243.35 1.86 31.20 27.18 -1.18 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 13.6 65.5 65.5 G, Q(2) Q,N,M 243.35 1.86 31.20 27.18 -1.18 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.59.- B22' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 59.7 56.2 59.7 G, Q(2) Q,N,M 228.98 -0.77 25.00 -22.81 -1.16 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 59.7 57.5 59.7 G, Q(2) Q,N,M 230.88 1.84 -26.33 -22.81 -1.16 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 59.7 57.5 59.7 G, Q(2) Q,N,M 230.88 1.84 -26.33 -22.81 -1.16 Compleix 

Peu Compleix Compleix 59.7 57.5 59.7 G, Q(2) Q,N,M 230.88 1.84 -26.33 -22.81 -1.16 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 11.4 57.5 57.5 G, Q(2) Q,N,M 230.88 1.84 -26.33 -22.81 -1.16 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.60.- B23 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 2.7 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 561.78 -0.17 -1.17 0.82 -0.54 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 2.7 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 563.89 1.18 0.87 0.82 -0.54 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.7 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 563.89 1.18 0.87 0.82 -0.54 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.7 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 563.89 1.18 0.87 0.82 -0.54 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 563.89 1.18 0.87 0.82 -0.54 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.61.- B24 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.7 82.0 82.0 G, Q(2) Q,N,M 528.36 -0.23 0.90 -0.73 -0.62 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.7 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.47 1.31 -0.92 -0.73 -0.62 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.7 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.47 1.31 -0.92 -0.73 -0.62 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.7 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.47 1.31 -0.92 -0.73 -0.62 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.47 1.31 -0.92 -0.73 -0.62 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.62.- B25 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.4 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.90 -0.28 0.56 -0.48 -0.68 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.4 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 535.01 1.41 -0.63 -0.48 -0.68 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.4 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 535.01 1.41 -0.63 -0.48 -0.68 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.4 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 535.01 1.41 -0.63 -0.48 -0.68 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.8 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 535.01 1.41 -0.63 -0.48 -0.68 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.63.- B26 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.6 82.6 82.6 G, Q(2) Q,N,M 532.18 -0.32 0.62 -0.52 -0.74 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.6 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.29 1.53 -0.68 -0.52 -0.74 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.6 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.29 1.53 -0.68 -0.52 -0.74 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.6 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.29 1.53 -0.68 -0.52 -0.74 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.8 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.29 1.53 -0.68 -0.52 -0.74 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.64.- B27 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.7 82.6 82.6 G, Q(2) Q,N,M 532.28 -0.37 0.60 -0.51 -0.80 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.7 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.39 1.64 -0.67 -0.51 -0.80 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.7 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.39 1.64 -0.67 -0.51 -0.80 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.7 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.39 1.64 -0.67 -0.51 -0.80 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 534.39 1.64 -0.67 -0.51 -0.80 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.65.- B28 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.9 82.6 82.6 G, Q(2) Q,N,M 532.68 -0.42 0.64 -0.53 -0.87 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 2.9 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 534.79 1.75 -0.70 -0.53 -0.87 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 2.9 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 534.79 1.75 -0.70 -0.53 -0.87 Compleix 
Peu Compleix Compleix 2.9 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 534.79 1.75 -0.70 -0.53 -0.87 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 534.79 1.75 -0.70 -0.53 -0.87 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.66.- B29 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 2.9 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 530.57 -0.45 0.47 -0.41 -0.92 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 2.9 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.68 1.85 -0.55 -0.41 -0.92 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 2.9 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.68 1.85 -0.55 -0.41 -0.92 Compleix 

Peu Compleix Compleix 2.9 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.68 1.85 -0.55 -0.41 -0.92 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.9 82.7 82.7 G, Q(2) Q,N,M 532.68 1.85 -0.55 -0.41 -0.92 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.67.- B30 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 4.4 84.2 84.2 G, Q(2) Q,N,M 542.44 -0.61 1.39 -1.10 -1.07 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 4.4 84.6 84.6 G, Q(2) Q,N,M 544.55 2.06 -1.35 -1.10 -1.07 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 4.4 84.6 84.6 G, Q(2) Q,N,M 544.55 2.06 -1.35 -1.10 -1.07 Compleix 

Peu Compleix Compleix 4.4 84.6 84.6 G, Q(2) Q,N,M 544.55 2.06 -1.35 -1.10 -1.07 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.5 84.6 84.6 G, Q(2) Q,N,M 544.55 2.06 -1.35 -1.10 -1.07 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.68.- B31 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 7.6 75.4 75.4 G, Q(2) Q,N,M 481.93 3.23 -3.16 2.30 1.77 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 7.6 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 484.04 -1.19 2.59 2.30 1.77 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 7.6 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 484.04 -1.19 2.59 2.30 1.77 Compleix 
Peu Compleix Compleix 7.6 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 484.04 -1.19 2.59 2.30 1.77 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.0 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 484.04 -1.19 2.59 2.30 1.77 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.69.- B32 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 18.5 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 415.74 10.01 2.60 -2.00 6.80 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 18.5 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 415.74 10.01 2.60 -2.00 6.80 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 18.5 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 415.74 10.01 2.60 -2.00 6.80 Compleix 

Peu Compleix Compleix 18.5 65.3 65.3 G, Q(2) Q,N,M 417.85 -6.99 -2.40 -2.00 6.80 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.8 65.3 65.3 G, Q(2) Q,N,M 417.85 -6.99 -2.40 -2.00 6.80 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.70.- B33 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 15.2 46.7 46.7 G, Q(2) Q,N,M 296.46 2.87 -7.62 5.63 1.44 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 15.2 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 298.57 -0.73 6.46 5.63 1.44 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.2 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 298.57 -0.73 6.46 5.63 1.44 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.2 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 298.57 -0.73 6.46 5.63 1.44 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.9 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 298.57 -0.73 6.46 5.63 1.44 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.71.- C1 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 23.4 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 516.24 9.33 -5.26 3.90 7.18 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 23.4 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 516.24 9.33 -5.26 3.90 7.18 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 23.4 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 516.24 9.33 -5.26 3.90 7.18 Compleix 

Peu Compleix Compleix 23.4 81.0 81.0 G, Q(2) Q,N,M 518.35 -8.63 4.49 3.90 7.18 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 7.0 81.0 81.0 G, Q(2) Q,N,M 518.35 -8.63 4.49 3.90 7.18 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.72.- C2 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.7 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 434.36 7.58 1.71 -1.30 5.85 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 15.7 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 434.36 7.58 1.71 -1.30 5.85 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.7 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 434.36 7.58 1.71 -1.30 5.85 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.7 68.1 68.1 G, Q(2) Q,N,M 436.47 -7.05 -1.55 -1.30 5.85 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.4 68.1 68.1 G, Q(2) Q,N,M 436.47 -7.05 -1.55 -1.30 5.85 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.73.- C3 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.8 71.8 71.8 G, Q(2) Q,N,M 449.44 7.87 0.51 -0.41 6.04 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.8 71.8 71.8 G, Q(2) Q,N,M 449.44 7.87 0.51 -0.41 6.04 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.8 71.8 71.8 G, Q(2) Q,N,M 449.44 7.87 0.51 -0.41 6.04 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.8 70.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 451.55 -7.22 -0.51 -0.41 6.04 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.6 70.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 451.55 -7.22 -0.51 -0.41 6.04 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.74.- C4 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.6 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.85 7.76 0.71 -0.56 5.93 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.6 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.85 7.76 0.71 -0.56 5.93 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.6 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.85 7.76 0.71 -0.56 5.93 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.6 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 448.95 -7.06 -0.68 -0.56 5.93 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.5 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 448.95 -7.06 -0.68 -0.56 5.93 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.75.- C5 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.4 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.92 7.70 0.66 -0.52 5.85 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 15.4 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.92 7.70 0.66 -0.52 5.85 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.4 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 446.92 7.70 0.66 -0.52 5.85 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.4 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.03 -6.93 -0.64 -0.52 5.85 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.5 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.03 -6.93 -0.64 -0.52 5.85 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.76.- C6 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.18 7.60 0.68 -0.53 5.75 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.18 7.60 0.68 -0.53 5.75 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.1 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.18 7.60 0.68 -0.53 5.75 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.29 -6.78 -0.66 -0.53 5.75 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.4 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.29 -6.78 -0.66 -0.53 5.75 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.77.- C7 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 445.81 7.53 0.66 -0.52 5.67 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 14.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 445.81 7.53 0.66 -0.52 5.67 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.9 71.1 71.1 G, Q(2) Q,N,M 445.81 7.53 0.66 -0.52 5.67 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.9 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 447.92 -6.64 -0.64 -0.52 5.67 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.4 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 447.92 -6.64 -0.64 -0.52 5.67 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.78.- C8 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.78 7.50 0.75 -0.59 5.62 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 14.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.78 7.50 0.75 -0.59 5.62 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 14.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 446.78 7.50 0.75 -0.59 5.62 Compleix 
Peu Compleix Compleix 14.7 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 448.89 -6.54 -0.72 -0.59 5.62 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.3 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 448.89 -6.54 -0.72 -0.59 5.62 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.79.- C9 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 438.92 7.25 0.18 -0.16 5.40 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 14.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 438.92 7.25 0.18 -0.16 5.40 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 438.92 7.25 0.18 -0.16 5.40 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.1 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 441.03 -6.25 -0.23 -0.16 5.40 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 68.7 68.7 G, Q(2) Q,N,M 441.03 -6.25 -0.23 -0.16 5.40 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.80.- C10 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 17.4 77.1 77.1 G, Q(2) Q,N,M 483.74 8.14 3.76 -2.83 6.04 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 17.4 77.1 77.1 G, Q(2) Q,N,M 483.74 8.14 3.76 -2.83 6.04 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 17.4 77.1 77.1 G, Q(2) Q,N,M 483.74 8.14 3.76 -2.83 6.04 Compleix 
Peu Compleix Compleix 17.4 76.0 76.0 G, Q(2) Q,N,M 485.85 -6.96 -3.33 -2.83 6.04 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 4.5 76.0 76.0 G, Q(2) Q,N,M 485.85 -6.96 -3.33 -2.83 6.04 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.81.- C11 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 73.9 58.4 73.9 G, Q(2) Q,N,M 198.25 6.79 -26.34 26.96 6.87 Compleix 

-1.4 m Compleix Compleix 73.9 58.4 73.9 G, Q(2) Q,N,M 198.25 6.79 -26.34 26.96 6.87 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 73.9 58.4 73.9 G, Q(2) Q,N,M 198.25 6.79 -26.34 26.96 6.87 Compleix 

Peu Compleix Compleix 73.5 66.0 73.5 G, Q(2) Q,N,M 200.02 -7.64 30.27 26.96 6.87 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 13.9 66.0 66.0 G, Q(2) Q,N,M 200.02 -7.64 30.27 26.96 6.87 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.82.- C11' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 57.5 49.4 57.5 G, Q(2) Q,N,M 182.54 6.22 21.70 -19.78 5.58 Compleix 
-1.25 m Compleix Compleix 57.5 49.4 57.5 G, Q(2) Q,N,M 182.54 6.22 21.70 -19.78 5.58 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 57.5 49.4 57.5 G, Q(2) Q,N,M 182.54 6.22 21.70 -19.78 5.58 Compleix 
Peu Compleix Compleix 57.1 51.4 57.1 G, Q(2) Q,N,M 184.44 -6.33 -22.80 -19.78 5.58 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 10.4 51.4 51.4 G, Q(2) Q,N,M 184.44 -6.33 -22.80 -19.78 5.58 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.83.- C12 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 15.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 467.70 7.78 -0.60 0.42 5.71 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 15.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 467.70 7.78 -0.60 0.42 5.71 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 15.0 74.5 74.5 G, Q(2) Q,N,M 467.70 7.78 -0.60 0.42 5.71 Compleix 

Peu Compleix Compleix 15.0 73.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 469.81 -6.50 0.45 0.42 5.71 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.7 73.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 469.81 -6.50 0.45 0.42 5.71 Compleix 
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Produït per una versió educativa de CYPE 

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.84.- C13 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.1 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 444.78 7.32 0.87 -0.68 5.34 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 14.1 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 444.78 7.32 0.87 -0.68 5.34 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 14.1 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 444.78 7.32 0.87 -0.68 5.34 Compleix 

Peu Compleix Compleix 14.1 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 446.89 -6.03 -0.82 -0.68 5.34 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.2 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 446.89 -6.03 -0.82 -0.68 5.34 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.85.- C14 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 14.0 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 447.61 7.34 0.65 -0.51 5.32 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 14.0 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 447.61 7.34 0.65 -0.51 5.32 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 14.0 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 447.61 7.34 0.65 -0.51 5.32 Compleix 
Peu Compleix Compleix 14.0 70.1 70.1 G, Q(2) Q,N,M 449.72 -5.97 -0.63 -0.51 5.32 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.2 70.1 70.1 G, Q(2) Q,N,M 449.72 -5.97 -0.63 -0.51 5.32 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.86.- C15 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.8 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.03 7.29 0.68 -0.54 5.26 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 13.8 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.03 7.29 0.68 -0.54 5.26 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 13.8 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.03 7.29 0.68 -0.54 5.26 Compleix 

Peu Compleix Compleix 13.8 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.14 -5.86 -0.66 -0.54 5.26 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.14 -5.86 -0.66 -0.54 5.26 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.87.- C16 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.09 7.25 0.68 -0.54 5.20 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 13.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.09 7.25 0.68 -0.54 5.20 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 13.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 447.09 7.25 0.68 -0.54 5.20 Compleix 

Peu Compleix Compleix 13.7 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.20 -5.75 -0.66 -0.54 5.20 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.20 -5.75 -0.66 -0.54 5.20 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.88.- C17 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.42 7.20 0.64 -0.51 5.14 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 13.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.42 7.20 0.64 -0.51 5.14 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 13.5 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.42 7.20 0.64 -0.51 5.14 Compleix 
Peu Compleix Compleix 13.5 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.53 -5.64 -0.63 -0.51 5.14 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.53 -5.64 -0.63 -0.51 5.14 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.89.- C18 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.5 71.6 71.6 G, Q(2) Q,N,M 450.37 7.22 0.96 -0.75 5.12 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 13.5 71.6 71.6 G, Q(2) Q,N,M 450.37 7.22 0.96 -0.75 5.12 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 13.5 71.6 71.6 G, Q(2) Q,N,M 450.37 7.22 0.96 -0.75 5.12 Compleix 

Peu Compleix Compleix 13.5 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 452.48 -5.59 -0.90 -0.75 5.12 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.1 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 452.48 -5.59 -0.90 -0.75 5.12 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.90.- C19 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 15.5 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 417.25 8.20 -1.45 1.05 5.82 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 15.5 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 417.25 8.20 -1.45 1.05 5.82 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 15.5 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 417.25 8.20 -1.45 1.05 5.82 Compleix 
Peu Compleix Compleix 15.5 65.4 65.4 G, Q(2) Q,N,M 419.36 -6.36 1.18 1.05 5.82 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.2 65.4 65.4 G, Q(2) Q,N,M 419.36 -6.36 1.18 1.05 5.82 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.91.- C20 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 19.8 56.3 56.3 G, Q(2) Q,N,M 352.80 10.55 0.94 -0.73 7.55 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 19.8 56.3 56.3 G, Q(2) Q,N,M 352.80 10.55 0.94 -0.73 7.55 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 19.8 56.3 56.3 G, Q(2) Q,N,M 352.80 10.55 0.94 -0.73 7.55 Compleix 

Peu Compleix Compleix 19.8 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 354.91 -8.32 -0.88 -0.73 7.55 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.8 55.3 55.3 G, Q(2) Q,N,M 354.91 -8.32 -0.88 -0.73 7.55 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.92.- C21 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 19.8 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 461.98 9.11 5.34 -4.01 6.45 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 19.8 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 461.98 9.11 5.34 -4.01 6.45 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 19.8 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 461.98 9.11 5.34 -4.01 6.45 Compleix 
Peu Compleix Compleix 19.8 72.9 72.9 G, Q(2) Q,N,M 464.09 -7.01 -4.69 -4.01 6.45 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 4.7 72.9 72.9 G, Q(2) Q,N,M 464.09 -7.01 -4.69 -4.01 6.45 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.93.- C22 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 62.7 56.3 62.7 G, Q(2) Q,N,M 198.78 6.21 -25.39 23.07 5.20 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 62.7 56.3 62.7 G, Q(2) Q,N,M 198.78 6.21 -25.39 23.07 5.20 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 62.7 56.3 62.7 G, Q(2) Q,N,M 198.78 6.21 -25.39 23.07 5.20 Compleix 

Peu Compleix Compleix 62.4 57.7 62.4 G, Q(2) Q,N,M 200.68 -5.48 26.51 23.07 5.20 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 11.8 57.7 57.7 G, Q(2) Q,N,M 200.68 -5.48 26.51 23.07 5.20 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.94.- C22' 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 54.1 48.6 54.1 G, Q(2) Q,N,M 189.79 5.37 21.20 -19.32 4.43 Compleix 

-1.25 m Compleix Compleix 54.1 48.6 54.1 G, Q(2) Q,N,M 189.79 5.37 21.20 -19.32 4.43 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 54.1 48.6 54.1 G, Q(2) Q,N,M 189.79 5.37 21.20 -19.32 4.43 Compleix 

Peu Compleix Compleix 53.8 49.7 53.8 G, Q(2) Q,N,M 191.69 -4.59 -22.28 -19.32 4.43 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 9.9 49.7 49.7 G, Q(2) Q,N,M 191.69 -4.59 -22.28 -19.32 4.43 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.95.- C23 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 13.3 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 467.48 7.37 -0.64 0.45 5.09 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 13.3 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 467.48 7.37 -0.64 0.45 5.09 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 13.3 74.3 74.3 G, Q(2) Q,N,M 467.48 7.37 -0.64 0.45 5.09 Compleix 
Peu Compleix Compleix 13.3 73.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 469.59 -5.35 0.48 0.45 5.09 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.3 73.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 469.59 -5.35 0.48 0.45 5.09 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.96.- C24 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.4 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.97 6.88 0.88 -0.68 4.70 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 12.4 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.97 6.88 0.88 -0.68 4.70 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 12.4 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.97 6.88 0.88 -0.68 4.70 Compleix 

Peu Compleix Compleix 12.4 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 446.08 -4.86 -0.83 -0.68 4.70 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.8 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 446.08 -4.86 -0.83 -0.68 4.70 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  
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2.97.- C25 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.3 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.90 6.90 0.64 -0.51 4.68 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 12.3 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.90 6.90 0.64 -0.51 4.68 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 12.3 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 446.90 6.90 0.64 -0.51 4.68 Compleix 

Peu Compleix Compleix 12.3 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.01 -4.80 -0.63 -0.51 4.68 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.8 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 449.01 -4.80 -0.63 -0.51 4.68 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.98.- C26 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.1 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.32 6.85 0.68 -0.54 4.61 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 12.1 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.32 6.85 0.68 -0.54 4.61 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 12.1 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.32 6.85 0.68 -0.54 4.61 Compleix 
Peu Compleix Compleix 12.1 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.43 -4.69 -0.66 -0.54 4.61 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.7 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.43 -4.69 -0.66 -0.54 4.61 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.99.- C27 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.0 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.25 6.81 0.67 -0.53 4.56 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 12.0 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.25 6.81 0.67 -0.53 4.56 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 12.0 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.25 6.81 0.67 -0.53 4.56 Compleix 

Peu Compleix Compleix 12.0 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.36 -4.58 -0.65 -0.53 4.56 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.7 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.36 -4.58 -0.65 -0.53 4.56 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.100.- C28 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 Cap Compleix Compleix 11.8 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.50 6.78 0.70 -0.55 4.50 Compleix 
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Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
-1 m Compleix Compleix 11.8 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.50 6.78 0.70 -0.55 4.50 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 11.8 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 446.50 6.78 0.70 -0.55 4.50 Compleix 
Peu Compleix Compleix 11.8 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.61 -4.48 -0.68 -0.55 4.50 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.7 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 448.61 -4.48 -0.68 -0.55 4.50 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.101.- C29 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 11.6 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.98 6.70 0.51 -0.41 4.41 Compleix 

-1 m Compleix Compleix 11.6 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.98 6.70 0.51 -0.41 4.41 Compleix 
-2.4 m Compleix Compleix 11.6 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 443.98 6.70 0.51 -0.41 4.41 Compleix 

Peu Compleix Compleix 11.6 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 446.09 -4.34 -0.51 -0.41 4.41 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.6 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 446.09 -4.34 -0.51 -0.41 4.41 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 
2.102.- C30 
  

Secció de formigó 

Tram Dimensió 
(cm) Posició 

Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 

Disp. Arm. Q 
(%) 

N,M 
(%) 

Aprof. 
(%) Naturalesa Comp. N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

Sostre 1 (-3 - 0 m) 50x50 

Cap Compleix Compleix 12.4 73.4 73.4 G, Q(2) Q,N,M 462.48 6.86 1.89 -1.44 4.50 Compleix 
-1 m Compleix Compleix 12.4 73.4 73.4 G, Q(2) Q,N,M 462.48 6.86 1.89 -1.44 4.50 Compleix 

-2.4 m Compleix Compleix 12.4 73.4 73.4 G, Q(2) Q,N,M 462.48 6.86 1.89 -1.44 4.50 Compleix 
Peu Compleix Compleix 12.4 72.5 72.5 G, Q(2) Q,N,M 464.59 -4.40 -1.71 -1.44 4.50 Compleix 

Fonamentació 50x50 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 3.0 72.5 72.5 G, Q(2) Q,N,M 464.59 -4.40 -1.71 -1.44 4.50 Compleix 
Notes: 

(1) La comprovació no procedeix 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa  

  
 

3.- BIGUES  
3.1.- Sostre 1 

Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

B31 - B30 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'1.697 m' 
η = 38.6 

'1.239 m' 
η = 41.3 

'1.684 m' 
η = 14.3 

'1.684 m' 
η = 85.1 

'1.697 m' 
η = 23.7 

'1.684 m' 
Compleix N.P.(1) '1.697 m' 

η = 8.1 N.P.(1) '1.684 m' 
Compleix 

'1.684 m' 
Compleix 

'1.684 m' 
Compleix 

'1.684 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 85.1 

B28 - B27 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
η = 37.1 

'0.725 m' 
η = 49.3 

'2.850 m' 
η = 6.2 

'2.850 m' 
η = 36.8 

'2.850 m' 
η = 9.5 

'2.850 m' 
Compleix N.P.(1) '3.035 m' 

η = 3.2 N.P.(1) '2.850 m' 
Compleix 

'2.850 m' 
Compleix 

'2.850 m' 
Compleix 

'2.850 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 49.3 

B21 - B22 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
η = 74.5 

'B21' 
η = 74.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

η = 74.5 

B24 - B25 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'1.477 m' 
η = 39.7 

'1.019 m' 
η = 20.0 

'1.382 m' 
η = 6.1 

'1.382 m' 
η = 36.6 

'1.382 m' 
η = 14.5 

'1.382 m' 
Compleix N.P.(1) '1.477 m' 

η = 3.4 N.P.(1) '1.382 m' 
Compleix 

'1.382 m' 
Compleix 

'1.382 m' 
Compleix 

'1.382 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 39.7 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

B21 - B20 Compleix Compleix '0.700 m' 
η = 47.8 

'1.200 m' 
η = 42.9 

'2.950 m' 
η = 9.0 

'2.950 m' 
η = 53.9 

'2.950 m' 
η = 18.1 

'2.950 m' 
Compleix N.P.(1) '2.991 m' 

η = 3.8 N.P.(1) '2.950 m' 
Compleix 

'2.950 m' 
Compleix 

'2.950 m' 
Compleix 

'2.950 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 53.9 

B22 - B23 Compleix Compleix '0.620 m' 
η = 94.6 

'0.700 m' 
η = 92.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

η = 94.6 

C11 - B11 Compleix Compleix '6.342 m' 
η = 93.7 

'2.606 m' 
η = 94.8 

'6.981 m' 
η = 19.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '7.200 m' 

η = 25.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 94.8 

B11 - A11 Compleix Compleix '6.342 m' 
η = 95.7 

'3.031 m' 
η = 92.8 

'0.000 m' 
η = 48.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

η = 57.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 95.7 

A11 - B1 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
η = 88.5 

'A11' 
η = 85.4 

'0.000 m' 
η = 40.8 

'4.586 m' 
η = 92.3 

'4.615 m' 
η = 33.2 

'2.086 m' 
Compleix N.P.(3) '0.000 m' 

η = 51.4 N.P.(3) '0.458 m' 
Compleix Compleix Compleix Compleix COMPLEIX 

η = 92.3 

B10 - C11' Compleix Compleix '4.113 m' 
η = 86.8 

'4.427 m' 
η = 87.7 

'4.552 m' 
η = 44.4 

'0.000 m' 
η = 89.9 

'0.000 m' 
η = 23.5 

'2.552 m' 
Compleix N.P.(3) '4.571 m' 

η = 56.3 N.P.(3) '4.052 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 89.9 

C11' - B11' Compleix Compleix '6.493 m' 
η = 93.1 

'2.856 m' 
η = 94.4 

'6.981 m' 
η = 9.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '7.201 m' 

η = 19.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 94.4 

B11' - A11' Compleix Compleix '6.490 m' 
η = 93.3 

'3.155 m' 
η = 94.8 

'0.000 m' 
η = 30.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

η = 39.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 94.8 

A11' - B9 Compleix Compleix '0.458 m' 
η = 87.3 

'A11'' 
η = 88.1 

'0.000 m' 
η = 22.2 

'4.582 m' 
η = 94.0 

'4.582 m' 
η = 29.7 

'0.458 m' 
Compleix N.P.(3) '0.000 m' 

η = 31.7 N.P.(3) '0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 94.0 

B29 - B28 Compleix Compleix '0.458 m' 
η = 94.0 

'B29' 
η = 85.0 

'0.000 m' 
η = 5.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

η = 8.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 94.0 

B26 - B27 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
η = 24.1 

'0.777 m' 
η = 31.6 

'2.777 m' 
η = 6.4 

'2.777 m' 
η = 38.2 

'0.000 m' 
η = 12.1 

'0.000 m' 
Compleix N.P.(3) '0.000 m' 

η = 2.8 N.P.(3) '2.777 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 38.2 

B11 - C22 Compleix Compleix '4.085 m' 
η = 87.4 

'C22' 
η = 85.1 

'4.523 m' 
η = 67.6 

'0.000 m' 
η = 95.1 

'0.000 m' 
η = 36.1 

'2.523 m' 
Compleix N.P.(3) '4.543 m' 

η = 88.4 N.P.(3) '4.085 m' 
Compleix Compleix Compleix Compleix COMPLEIX 

η = 95.1 

C22 - B22 Compleix Compleix '6.492 m' 
η = 93.6 

'2.856 m' 
η = 93.4 

'6.981 m' 
η = 17.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '7.200 m' 

η = 26.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 93.6 

B22 - A22 Compleix Compleix '6.492 m' 
η = 93.7 

'6.781 m' 
η = 94.2 

'0.000 m' 
η = 49.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

η = 61.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 94.2 

A22 - B13 Compleix Compleix '0.458 m' 
η = 87.3 

'A22' 
η = 88.4 

'0.000 m' 
η = 35.9 

'4.330 m' 
η = 92.1 

'4.574 m' 
η = 18.4 

'2.080 m' 
Compleix N.P.(3) '0.000 m' 

η = 46.7 N.P.(3) '0.458 m' 
Compleix Compleix Compleix Compleix COMPLEIX 

η = 92.1 

B12 - C22' Compleix Compleix '4.085 m' 
η = 88.9 

'4.398 m' 
η = 88.5 

'4.523 m' 
η = 55.0 

'0.000 m' 
η = 90.4 

'0.000 m' 
η = 34.2 

'2.273 m' 
Compleix N.P.(3) '4.543 m' 

η = 71.9 N.P.(3) '4.023 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
Compleix 

COMPLEIX 
η = 90.4 

C22' - B22' Compleix Compleix '6.492 m' 
η = 93.0 

'2.856 m' 
η = 92.5 

'6.981 m' 
η = 11.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '7.200 m' 

η = 21.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 93.0 

B22' - A22' Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.708 m' 
η = 92.9 

'3.156 m' 
η = 93.3 

'0.000 m' 
η = 39.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

η = 50.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 
η = 93.3 

A22' - B14 Compleix Compleix '0.458 m' 
η = 87.0 

'A22'' 
η = 86.3 

'0.000 m' 
η = 26.4 

'4.332 m' 
η = 78.5 

'1.605 m' 
η = 17.3 

'0.458 m' 
Compleix N.P.(3) '0.000 m' 

η = 36.1 N.P.(3) '0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix 

'0.458 m' 
Compleix COMPLEIX 

B33 - B32 Compleix Compleix '2.999 m' 
η = 54.0 

'3.050 m' 
η = 60.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

η = 60.1 
Notació: 

Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  

  

Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

B31 - B30 x: 1.697 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B28 - B27 x: 1.1 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B21 - B22 x: 0 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B24 - B25 x: 1.477 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 

B21 - B20 x: 1.575 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B22 - B23 x: 1.078 m 
Compleix 

x: 1.078 m 
Compleix 

x: 1.078 m 
Compleix N.P.(1) x: 1.078 m 

Compleix 
x: 1.078 m 
Compleix Compleix COMPLEIX 

B0 - C11 x: 4.571 m 
Compleix 

x: 4.571 m 
Compleix 

x: 4.571 m 
Compleix N.P.(1) x: 4.571 m 

Compleix 
x: 4.571 m 
Compleix Compleix COMPLEIX 

A11 - B1 x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix N.P.(2) x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix Compleix COMPLEIX 

B10 - C11' x: 4.571 m 
Compleix 

x: 4.571 m 
Compleix 

x: 4.571 m 
Compleix N.P.(1) x: 4.571 m 

Compleix 
x: 4.302 m 
Compleix Compleix COMPLEIX 

B29 - B28 x: 0 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B26 - B27 x: 1.152 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

B11 - C22 x: 4.543 m 
Compleix 

x: 4.543 m 
Compleix 

x: 4.543 m 
Compleix N.P.(1) x: 4.543 m 

Compleix 
x: 4.543 m 
Compleix Compleix COMPLEIX 

B12 - C22' x: 4.543 m 
Compleix 

x: 4.543 m 
Compleix 

x: 4.543 m 
Compleix N.P.(1) x: 4.543 m 

Compleix 
x: 4.398 m 
Compleix Compleix COMPLEIX 

A22' - B14 x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix 

x: 0 m 
Compleix N.P.(2) x: 0 m 

Compleix 
x: 0 m 

Compleix Compleix COMPLEIX 

B33 - B32 x: 3.457 m 
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  

  

  

Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

B31 - B30 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.85 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 5.66 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 4.24 mm COMPLEIX 

B28 - B27 fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 8.67 mm 

fT,max: 0.43 mm 
fT,lim: 10.12 mm 

fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 7.59 mm COMPLEIX 

B21 - B22 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 6.33 mm 

fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 7.39 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 5.54 mm COMPLEIX 

B24 - B25 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.22 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.92 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.69 mm COMPLEIX 

B21 - B20 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 8.55 mm 

fT,max: 0.40 mm 
fT,lim: 9.97 mm 

fA,max: 0.38 mm 
fA,lim: 7.48 mm COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 

Bigues 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

B22 - B23 fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 6.16 mm 

fT,max: 0.52 mm 
fT,lim: 7.19 mm 

fA,max: 0.52 mm 
fA,lim: 5.39 mm COMPLEIX 

B0 - C11 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 12.23 mm 

fT,max: 1.28 mm 
fT,lim: 14.18 mm 

fA,max: 1.26 mm 
fA,lim: 10.67 mm COMPLEIX 

C11 - B11 fi,Q: 1.58 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 4.35 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 4.45 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

B11 - A11 fi,Q: 1.61 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 4.44 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 4.55 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

A11 - B1 fi,Q: 0.26 mm 
fi,Q,lim: 12.55 mm 

fT,max: 1.38 mm 
fT,lim: 14.57 mm 

fA,max: 1.36 mm 
fA,lim: 10.96 mm COMPLEIX 

B10 - C11' fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 12.07 mm 

fT,max: 1.22 mm 
fT,lim: 13.99 mm 

fA,max: 1.20 mm 
fA,lim: 10.53 mm COMPLEIX 

C11' - B11' fi,Q: 2.12 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 5.89 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 6.11 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

B11' - A11' fi,Q: 2.29 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 6.23 mm 
fT,lim: 23.99 mm 

fA,max: 6.50 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

A11' - B9 fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 12.32 mm 

fT,max: 1.42 mm 
fT,lim: 14.25 mm 

fA,max: 1.42 mm 
fA,lim: 10.71 mm COMPLEIX 

B29 - B28 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 5.30 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 6.19 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 4.64 mm COMPLEIX 

B26 - B27 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 8.23 mm 

fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 9.60 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 7.20 mm COMPLEIX 

B11 - C22 fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 11.92 mm 

fT,max: 1.22 mm 
fT,lim: 13.80 mm 

fA,max: 1.20 mm 
fA,lim: 10.37 mm COMPLEIX 

C22 - B22 fi,Q: 2.46 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 6.62 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 6.90 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

B22 - A22 fi,Q: 2.67 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 7.04 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 7.38 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

A22 - B13 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 12.11 mm 

fT,max: 1.27 mm 
fT,lim: 14.07 mm 

fA,max: 1.26 mm 
fA,lim: 10.57 mm COMPLEIX 

B12 - C22' fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 11.95 mm 

fT,max: 1.17 mm 
fT,lim: 13.81 mm 

fA,max: 1.17 mm 
fA,lim: 10.37 mm COMPLEIX 

C22' - B22' fi,Q: 1.95 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 5.55 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 5.74 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

B22' - A22' fi,Q: 2.13 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 

fT,max: 5.96 mm 
fT,lim: 24.00 mm 

fA,max: 6.21 mm 
fA,lim: 18.00 mm COMPLEIX 

A22' - B14 fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 12.18 mm 

fT,max: 1.17 mm 
fT,lim: 14.11 mm 

fA,max: 1.16 mm 
fA,lim: 10.61 mm COMPLEIX 

B33 - B32 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 9.88 mm 

fT,max: 0.30 mm 
fT,lim: 11.52 mm 

fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 8.64 mm COMPLEIX 
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uritzat  i 

n  totes les 

ta amb 

ròxima a  la 

vacuació  es 

pítol 6 de  la

m. 

difici. En els 

edificacions 

cendi. A tal 

xtractors se 

ades     amb 

uritzat a un 

citat de pas 

0 
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4.5.5

 

Es sit
per  g

4.5.6
 

S’asse
porte
 
A la m

mate

cadas
 
Cada 

venti
 
Cada 
 
En  ca

sortid

 

Per a

l’exte

 

Els sis

exter

 

4.5.7

 

El    si

puntu

cond

Aque

venti

i no p

l’equi

 
Els ve

dels 

contr
 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

5.			Ventilad

tuarà un vent
garantir   les 

6.			Submini

egurarà  una
es obertes. 

mateixa via d

eix  equip  im

scun dels esp

via d’evacu

lador no alim

vestíbul disp

ap  cas  el  pu

da final. 

 garantir el f

erior, amb el

stema d’esca

riors seran re

7.			Control	

stema   de   

uals   munta

ueixin a l’esp

ests  detector

ladors dispos

pressuritzat. D

ip per tal de 

entiladors po

espais. Per  t

rol. En qualse

terrani a la R
acions 

dors	d’apor

tilador d’apo
 condicions 

istrament	d

a  distribució

d’evacuació 

mpulsor.  Els 

pais protegit

ació contarà

mentarà a dif

posarà del se

unt  d’aporta

funcionamen

s cabals de c

apament d’a

eixades. 

de	maniobr

pressuritzac

ts    en    el    p

pai protegit a

rs  formaran 

saran de vari

D’aquesta m

mantenir pre

odran  fer‐se

tant, el paro

evol cas, el fu

Ronda Barcel

rtació	

ortació en es
 de   flux  o 

d’aire	

ó  uniforme

poden alime

conductes  d

s de la mate

à amb el seu

ferents escal

eu punt d’ap

ció  d’aire  es

nt de la insta

càlcul disseny

aire es realitz

res	

ció    s’activar

pla    superior

a cadascuna

part  del  sis

iador de freq

anera es con

essió i velocit

e servir en si

o/marxa de

uncionamen

ó de Mataró

spai tècnic qu
de  diferènc

de  l’aire  d

entar‐se esca

de  subminis

eixa via. 

 propi subm

les. 

ortació d’air

starà  situat

al∙lació de pre

yats per als s

za per les po

rà   de    form

r    de    l’àrea

de les plante

stema  de  de

qüència i son

ntrolarà la ve

tat d’aire per

ituacions de

l’equip haur

t en cas d’in

ó 

ue aportarà 
cia  de  pres

de  pressurit

ala i vestíbuls

strament  d’a

ministrament

re. 

a menys  de

essurització 

sistemes d’ap

ortes de les e

ma    automàti

a    d’allotjam

es ateses pe

etecció  d’inc

da de pressió

elocitat de fun

r porta const

no  incendi

rà de poder

cendi serà p

el cabal i la p
sió. 

tzació,  evita

s o espais pr

aire  han  de 

d’aire. De fo

e  tres metre

es garantirà 

portació. 

escales, que e

ica   empran

ent    contigu

r el sistema. 

cendis  de  pr

ó diferencial 

ncionament 

tants. 

com a sistem

‐se  temporit

rioritari a l’a

pressió nece

ant  els  byp

rotegits anne

ser  indepe

orma que un

es  de  la  por

la sortida d’

en els seus e

nt   detectors

ua    a    les    p

rotecció  de 

entre espai 

de 

ma de  renov

tzar o accio

altre. 

11

ssaris 

assos  amb 

exes amb el

ndents  per 

n únic 

rta  de 

aire a 

espais 

s   de    fums 

portes    que 

l‘edifici.  Els 

pressuritzat 

vació d’aire 

nar des del 

1 
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4.6.	
 

Segon

produ
 
La No

 

 

No   c

qued

contr
 

Aque

(0,20

norm

vehic

adeq

 

Les d

 
Conta

Pes m

Conti

Emiss

Límit 

Temp

Núm.

Ocup

Taxa 
 

El càl

on, 
 
Q= C

 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

Cabal	a

ns  la UNE 10

uït pels vehic

orma UNE 10

Esta

Estiu (

Hivern

considera    re

en  suficient

rol higiènic d

esta  norma 

l/s),  i  sota  a

mals de dens

cles  és  del  2

uada per a la

ades de part

aminant a co

molecular de

ingut de CO e

sió típica de 

inferior d’ex

peratura amb

. de vehicles

pació de supe

de ventilació

cul del cabal

Cabal de ven

terrani a la R
acions 

aire	aparc

00166  (acum

cles previsto

00166 dona v

ació

(32ºC) 
n (0ºC) 

ellevants    le

tment  diluït

e les emissio

considera  co

aquesta  bas

sitat d’autom

2,4%  de  les

a dilució de l

tida pel càlcu

onsiderar 

l CO

en aire d’apo

CO d’un veh

xpressivitat d

bient mitjana

 en funciona

erfície per ve

ó mínima 

l d’aportació

ntilació (en e

Ronda Barcel

cament	

mulació CO)

s en movime

valors d’emis

Emis

 

s   emissions

s  a  l’aplicar

ons de CO. 

om  a  valor

e  fixa  els  cr

mòbils  corres

s  places  d’a

a concentrac

ul són les seg

ortació          

icle 

del CO 

a 

ament 

ehicle 

ó complirà do

l nostre cas d

ó de Mataró

el  cabal d’a

ent al llarg de

ssions de CO

ssió en calen

40

s   d’altres   c

r  la  taxa  de

mig  més  p

riteris  de  ve

spon a  30m

parcament.

ció de CO ha

güents: 

CO

28

            18 pp

24

12

15

1%

30m

18m

oncs la següe

d’extracció).

ó 

aire a moure

e la superfíci

O: 

nt [mg/s]

ontaminants

e  ventilació

robable  de

entilació.  Co
2 per plaça  i

La  norma  c

a de ser de 18

O 

8 

pm en volum

40 mg/s 

2,5% 

ºC 

del total de 

m2
 

m3/h.m2
 

ent fórmula (

 

e  serà  funció

ie d’aparcam

Emissió

 

s,    ja   que   c

obtinguda 

les  emission

nsiderant  qu

i que norma

conclou  que

8m3/h.m2 d’a

m 

les places 

(s/UNE 1001

 

ó del nivell d

ment. 

ó en fred [mg

350 

conclou   que

seguint  la 

ns  de  CO  e

ue  en  els  ap

alment el m

e  la  taxa  de

aparcament.

166): 

12

de CO 

g/s]

e    tots   ells 

norma  pel 

ls  240mg/s 

parcaments 

oviment de

e  ventilació 

. 

 

2 



Aparc
Anne

 

 
 

P= E

Con

Cae =
 
Per 

d’ap
 

on, 

C= Ca
 
Q= C

place
 
V= Pe
 
S= Su
 
Fent 
 

On, 
 

Qv= C
 
Sa= S
 
C= Ra
 
Per a
 
Les  c

d’apa

El vol

4.7.	
 

Prime
 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

Emissió de CO

ntingut màxim

= Contingut m

tant,  el  cab

parcament d

abal de venti

abal de ven

es) 

ercentatge d

uperfície con

servir aques

 

Cabal mínim 

Superfície d’a

ati de cabal d

ltra banda, t

condicions  d

arcaments és

lum de càlcu

Pressu

er de tot es c

terrani a la R
acions 

O per vehicle

m CO en aire

màxim CO en

bal  necessar

e 25 m2, inc

ilació per uni

tilació per u

e vehicles en

siderada per

t rati com a r

de ventilació

aparcament 

de ventilació

també es pod

de  cabals  m

s de 432m3/h

ul es de 113.1

rització	d

calcularà el c

Ronda Barcel

e en marxa (

e interior 

n aire exterio

i  a moure  e

losa part pro

itat de super

unitat de veh

n moviment

r plaça d’apa

recomanat p

ó 

 per metre q

den calcular

mínims  exigit

h per plaça.

184 m3/h. 

d’escales

cabal per crit

ó de Mataró

0,2 l/s) Cai= 

or 

en  el  nostre

oporcional de

rfície 

hicles en ma

arcament 

per la norma

quadrat sego

els cabals m

ts  especifica

 

teri de flux d’

ó 

  cas  conside

e zona de pa

arxa  (conside

UNE 100166

ons UNE 1001

mínims amb e

ades  en  l’ap

’aire. 

erant  una  su

as, serà el seg

 

erant el 2,4%

6, tenim que

 

166 

el que s’espe

partat  8  del 

uperfície  pe

güent: 

% del núme

e per planta: 

cifica al CTE.

 DB‐SI  en  e

13

r  plaça 

ro de 

. 

el  cas 
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Per a
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On: 
 

QDO =
 
V = ve
 

A = à
 
1,15 =
 
Per  a

super

en  u

m3/h

 

Segui
 

On
 

QO

 
0,8

 

Af 

 
P =

 
1,5

 

Pe

el c

 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

al  càlcul del 
bre d’obertu

= Cabal de di

elocitat de fl

rea de porte

= factor de s

al  projecte  a

rfície d’obert

na  planta,  a

. 

idament s’ha

n: 

OCO = Cabal de

83 coeficient

= Àrea de fu

= Diferència d

5 = factor de 

r al projecte

cabal de càlc

terrani a la R
acions 

cabal es  con
res a conside

mensionat [m

ux d’aire seg

es obertes [m

eguretat 

anàlisi  d’est

tura de 1,89

amb  una  po

a fet el càlcu

e dimensiona

t adimension

ites [m2] 

de pressió a 

seguretat 

e anàlisi d’est

cul resulta de

Ronda Barcel

nsidera  la ve
erar 

m3/s] 

gons tipologi

m2] 

udi,  de  tipo

9 m2, el caba

orta  oberta,

l del cabal pe

at [m3/s] 

nal 

mantenir [Pa

tudi, de tipo

e: Q escala =

 

ó de Mataró

elocitat de  f

QDO = V ∙ A

ia (0,75 ó 2)

ologia  C  i  co

l de càlcul re

el  cabal  a

er criteri de d

a] 

logia C i con

 5.670 m3/h

ó 

flux segons  l

A ∙ 1,15 

[m/s] 

onsiderant  1

esulta de 5.9

impulsar  pe

diferència de

 

siderant una

a  tipologia d

1  porta  ober

900 m3/h. Pe

er  el  punt  d

e pressió. 

a superfície d

de  la pressu

rta  el  que  i

er a garantir 

d’aportació  é

de fuites de 

14

rització  i el 

mplica  una 

la velocitat

és de 5.900 

0,06 m2
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13.
 

1.		N
 

La n
 

 
Tote

en q

con
 

 

 
 

2.		I
 

La c
 
Les 

enca

pare
 

En e

les d
 
La  c

Sem

mín

de 3
 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

B. Font

Normativ

normativa vig

 CTE. Cod

o 
 Decret d

 RITE. Re

de 2.007

 Real De

la preve

 Criteris.

de feb

es les canon

quant a toler

cret: 

 Canona

 Canona

nformac

companyia su

canonades 

astades  en  l

et per difere

els falsos sos

de calenta pe

circulació  de

mpre circular

nim 30 cm si 

3 cm. 

terrani a la R
acions 

taneria 

va	

gent a seguir

di tècnic de l

Documen

d’Ecoeficiènc

eglament d’I

7 

ecret 865/20

enció i contro

 sanitaris de

brer 

ades i eleme

ràncies, cara

des d’acer ga

des de poliet

ció	del	dim

ubministrado

aniran viste

les baixades

nciar aigua f

stres totes a

er evitar pèr

e  canonades

ran per sota 

circulen en 

Ronda Barcel

r per la insta

l’edificació. R

t bàsic Salub

cia. Decret 2

Instal∙lacions

03, 4 de  jul

ol de la legio

 la qualitat d

ents que con

cterístiques

alvanitzat se

tilè segons U

mension

ora serà Aigü

s en els  reco

s.  En  aquest

freda i calent

niran aïllade

dues de tem

  es  farà de

de distribuci

paral∙lel. Si c

ó de Mataró

l∙lació de sub

Reial decret.

britat DB HS4

1/2006, de 1

s Tèrmiques

iol pel que  s

nel∙losis. 

de l’aigua de

nformin la in

mecàniques

egons UNE EN

UNE EN 1220

ament	

ües de Matar

orreguts gen

darrer  cas 

ta. 

es tant les d’

mperatura. 

tal manera

ions elèctriq

cohabiten am

ó 

bministrame

 314/2006 d

4. Subministr

14 de febrer

en Edificis,

s’estableixen

consum hum

nstal∙lació d’

s i condicions

N 19047: 199

1: 2003 

ró. 

nerals per  ce

aniran prote

’aigua freda,

que no  res

ues o de tel

mb canonade

nt d'aigua és

e 17 de març

rament d’aig

de 2.006 

R.D. 1027/2

n els criteris 

mà Real Decr

aigua seguir

s tècniques d

96 

el  ras,  semp

egides  amb  t

 per evitar c

ultin  afectad

ecomunicaci

es de gas, es

s: 

ç de 2.006 

gua 

2007 de 29 d

s higiènico‐sa

reto 140/200

ran les norm

de subminist

pre que  sigu

tub  corrugat

condensacion

des  per  focu

ions, separa

s distanciara

15

d’agost 

anitaris per 

03 de 7 

atives UNE,

trament. En

i possible,  i 

t de  simple 

ns com 

us  de  calor. 

nt‐se com a

n un mínim
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prod
 
En a

corr

tem
 

Tote

que

esta

 
 

cament Subt
ex 13. Instal∙l

materials  a

ducció de su

aquest sentit

rosió interior

mperatures) i 

es els suport

 impedeixi a

arà en relació

terrani a la R
acions 

a   instal∙lar  c

bstàncies qu

t, les canona

r, han de po

no han de p

ts seran   abr

a la canonada

ó al pes de la

Ronda Barcel

compliran   le

ue poguessin

ades especifi

oder treballa

resentar inco

raçadores tip

a ser malme

a canonada.

 

ó de Mataró

es  especifica

n alterar les c

icades no ha

r en  les cond

ompatibilita

pus isofòniq

esa pel propi

ó 

acions  del  R

condicions de

an de ser mo

dicions espe

t electroquím

ues, d’acer g

 suport. El se

RD  140/200

e l’aigua de b

odificades, ha

cificades en 

mica entre si

galvanitzat a

eu ancoratge

03  en   relaci

boca. 

an de ser res

 el projecte 

i. 

amb  junta de

e i tac de su

16

ó  a   la 

sistents a la

(pressions i 

e goma 

bjecció 
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1
 

Pel 
 

 

 
 

2.	In
 

Es dim

 

La  so

conne

 

Dona

sanej

tindrà
 
 

2.1.	
 

Es  d

feca

cament Subt
ex 13. Instal∙l

C. Sane

1. Norma

que fa a la re

 Codi Tèc

 Decret 

ambient

 Ordre d

 Plec    de

poblacio

execució

a forma

pertany

 Recoma

 Reglame

 Plec de 

 Normes

nformaci

mensionaran

ortida  a  xarx

exió a claveg

ada  la  morf

jament  per 

à un punt de

Condic

descriuen  els

als. 

terrani a la R
acions 

ejament

ativa	

eglamentació

cnic de l’edif

d’ecoeficièn

tals i d’ecoef

el Ministeri d

e    Prescripc

ons.  Precep

ó de les obre

ar conduccio

yen al MOPU

anacions NTE

entacions i r

prescripcion

s UNE associa

ió	del	dim

n les connexi

xa  pública  d

gueram, es re

fologia  i  im

tot  el  conju

e connexió p

ionants	tè

s  condiciona

Ronda Barcel

t 

ó tècnica s'es

ficació (CTE),

ncia  21/2006

ficiència en e

d'Obres Púb

ions    Tècniq

tiu  a  la  rea

es i col∙locac

ns de saneja

. 

E‐ISA. Ordre 

ecomanacio

ns tècniques g

ades 

mensiona

ons de sortid

de  les  plante

ealitzarà de f

plantació  al

nt  de  plante

er gravetat a

ècnics	

ants  tècnics

ó de Mataró

stà subjecte

, Real Decret

6  de  14  fe

els edificis. 

liques i Urba

ques    Gener

alització  de

ció de les can

ament, el pro

del Minister

ns de la Junt

generals per

ament	

da a la plant

es  soterrani

forma bomb

l  solar  de  l

es  soterrade

al claveguera

sobre  la  rec

ó 

o es recoma

t 314/2006 d

brer  pel  qu

anisme, 15 de

rals    per    a 

subministra

nonades i alt

ojecte, execu

i de l'Habitat

ta de Sanejam

r canonades

a baixa fins a

i,  pel  fet  de

bejada. 

l’edificació  e

es.    La  recol

am. 

collida  d'aig

anen les segü

el 17 de mar
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vertir una im

 una  inform

mera de víde

posaran d’ un
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Annex 14. Estudi d’impacte ambiental 

1. Objecte 
 

Aquest document té per objectiu recollir una sèrie d’informació i actuacions que ajudin a entendre i a 
prevenir les possibles afectacions en termes ambientals, socials i d’entorn, que poguessin esdevenir a 
partir de les obres de construcció de l’aparcament objecte d’aquest projecte. 

Aquestes situacions i mesures preventives i correctores que s’exposen per a minimitzar l’impacte 
derivat, es classifiquen segon el medi atmosfèric, el medi superficial i d’entorn exterior, el medi 
acústic, el medi geològic i el medi socioeconòmic. 

 

2. Medi atmosfèric 
 

D’entre els impactes possibles, l’augment de concentració de partícules de pols és considerat el més 
important durant la fase de construcció. Entre les mesures per prevenir i minimitzar els impactes 
durant la fase de construcció s’han de destacar les següents: 

• Reg periòdic de les zones de major emissió de pols: zones on s’efectuïn moviments de terres, 
esbrossades,... La freqüència d’aquesta mesura dependrà de les condicions climàtiques i de 
la fase d’obres, havent d’incrementar previsiblement en època de sequera i durant la fase de 
moviments de terres. 

• -Controlar visualment la quantitat de pols a l’atmosfera. Si es detecta una elevada 
concentració de partícules en suspensió s’adoptaran les mesures oportunes: aturada de les 
activitats generadores de pols, etc. 

• Si mitjançant inspecció visual s’observa quantitats ostensibles de pols acumulada a la 
vegetació de les zones verdes existent a les rodalies de la zona de l’aparcament. Es prendran 
les següents precaucions: 

o Netejar la superfície foliar de la vegetació afectada mitjançant reg amb aigua. 
o Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència 

sobre la població afectada. 
o Utilització de veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o bé 

humectació del mateix. 
o Minimització de les emissions de pols de les zones d’abassegament, mitjançant veles 

si fos necessari. 
o Bona senyalització dels límits de l’obra per tal d’evitar que no es produeixi trànsit de 

vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 
o Retirada dels llits de pols i neteja de les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades pel 

trànsit de vehicles d’obra. 
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• Pel control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels motors de 
combustió interna de les màquines mòbils no de carretera s’aplicarà la normativa vigent al 
respecte, la Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell (16 de desembre de 
1997). Aquestes mesures es refereixen al control de les emissions de NO2 e hidrocarburs HC, 
per evitar la formació d’ozó troposfèric (O3) i les conseqüents repercussions sobre la salut i el 
medi ambient; i la reducció de NOx i HC per evitar els danys causats al medi ambient per 
acidificació. 

• Controlar que la maquinària i vehicles usats en l’obra han superat favorablement les 
inspeccions tècniques reglamentàries exigides (ITV). La maquinària que no compleixi les 
condicions requerides, serà retirada i substituïda per una altra de les mateixes 
característiques però amb els certificats vigents. 

3. Medi superficial i d’entorn exterior 
 

Segons l’estudi geotècnic  a la zona de l’obra s’ha detectat presència de nivell freàtic. Només ens 
limitarà en l’execució del mur pantalla, ja que  la fonamentació de l’aparcament s’ha previst per 
sobre de la cota de nivell freàtic. Tot i així, pot succeir que es desenvolupi una escorrentia superficial 
als materials més granulars o circulacions preferents d’aigües entre límits estratigràfics en condicions 
de pluviometria alta. Per això respecte a la hidrologia subterrània i superficial s’ha de tenir en 
compte el següent: 

• Evitar la compactació dels materials més permeables pel pas de la maquinària pesada i el 
rebliment amb el material inadequat de les zones excavades. Només s’utilitzaran les vies 
d’accés i rutes internes definides. 

• Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i als cursos hídrics de la zona. 
Evitar qualsevol tipus d’obstacle o acopi de materials, aigües avall o a dalt dels drenatges. 

• Correcta senyalització de l’obra. 
• Les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària es suspendran en dies de 

pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial. 
• Efectuar la neteja i manteniment de la maquinària només en les zones habilitades per aquest 

ús. 
• Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per una actuació 

immediata en cas de produir-se vessaments accidentals. 
• Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació 

adequada pels abocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos hídrics. 
• Recuperar les condicions inicials del medi hídric, en aquest cas no serà complicat, en els 

cursos on s’han actuat o en les zones afectades pels treballs. 
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4. Medi acústic 
 

Durant la fase de construcció es proposen les següents mesures per disminuir l’impacte acústic: 

• Delimitar les activitats productives de soroll a les hores de major activitat humana, sempre 
en horari diürn i laboral. 

• Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària. Es realitzarà un control inicial dels 
nivells d’emissió acústica de la maquinària mitjançant la identificació del tipus de maquinària 
i el camp acústic que origina en condicions normals de treball. Si es detectés que una 
determinada unitat sobrepassa els nivells acústics admissibles, es proposarà la seva 
substitució per una altra del mateix model però en bones condicions en el cas que la unitat 
presentés un comportament anormal, o bé per un altre model que generi menor emissió de 
sorolls. S’instal·laran silenciadors en les maquinaries que ho precisin. 

• Sempre, i en igualtat de condicions i eficàcia, s’utilitzarà la maquinària i els processos més 
silenciosos. 

 

5. Medi geològic 
 

Per a la deposició dels excedents de terres, caldrà escollir abocadors prèviament reglamentats i 
controlats. Així, es proposa la utilització d’activitats extractives abandonades properes a la traça com 
a zones d’abocadors de les terres sobrants. 

 

6. Medi socioeconòmic 
 

No s’ha detectat cap element d’interès cultural a les proximitats de l’obra que pogués veure’s afectat 
per l’execució de les obre de l’aparcament soterrat. Per aquest motiu no es preveu cap mesura en 
aquest sentit. 

Sobre Infraestructures de l’entorn humà es prendran les següents mesures: 

• Respectar la normativa de seguretat viària del municipi (senyalitzacions). 
• Reposició de les línies de serveis afectades. 
• Evitar que la maquinària embruti excessivament els carrers del voltant. 
• Realitzar una neteja periòdica dels vehicles d’obra, sobretot de les rodes. 

Sobre les mesures correctores es presenta un recull de propostes on queden reflectides les mesures 
correctores i s’especifica si estan contemplades en l’estudi Informatiu, si estan pressupostades en el 
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present  estudi d’impacte Ambiental, si van a càrrec del contractista o si representen bones 
pràctiques ambientals. 

7. Mesures de caràcter general 
 

• Reposar les línies de serveis afectades. 
• Mesures que haurà de dur a terme el contractista 
• Senyalitzar els límits de l’obra i vials interns. 
• Regar periòdicament els camins de rodadura i les zones de major emissió de pols. 
• Utilitzar veles de protecció als vehicles que transportin material polsós o bé humectació del 

mateix. 
• Minimitzar les emissions de pols de les zones d’abassegaments, mitjançant veles si fos 

necessari. 
• Retirar els llits de pols i netejar les calçades de l’entorn d’actuació utilitzades pel trànsit de 

vehicles 
• d’obra. 
• Realitzar una neteja periòdica dels vehicles, sobretot de les rodes. 

8. Recomanacions de caràcter general 
 

• Utilitzar les vies d’accés i rutes internes definides. 
• Situar les instal·lacions auxiliars d’obra en zones de baix valor ambiental. 
• Efectuar la neteja dels camions de formigó a la pròpia planta de formigonat. 
• Controlar que la maquinària i vehicles tenen l’ITV vigent. 
• Revisar periòdicament i posar a punt la maquinària. 
• Minimitzar el trànsit de maquinària pesant. 
• Realitzar les unitats d’obra més problemàtiques en horaris de menor incidència sobre la 

població 
• afectada (horari diürn i laboral). 
• Delimitar la velocitat a 30 km/h. 
• Prohibir l’abocament de runes i altres residus als barrancs i cursos hídrics de la zona. 
• Extremar les mesures de precaució quant a abocaments d’hidrocarburs, ciments, runams, i 

durant els processos de formigonat. 
• Suspendre les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària en dies de pluja 

intensa. 
• Comprovar la correcta execució de les estructures de fàbrica i obres de drenatge. 
• Aplicar mesures per prevenir possibles incendis derivats de l’execució de les obres. 
• Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. 
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• Per a la deposició dels excedents de terres, escollir abocadors prèviament reglamentats i 
controlats (activitats extractives abandonades properes a la traça). 

• Respectar la normativa de seguretat viària (senyalitzacions). 
• No malmetre les infraestructures existents. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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Annex 15. Pla de Control de Qualitat 

 

 

1. Introducció 
 

L'objecte del projecte és l’execució d’un aparcament subterrani a la Ronda Barceló de Mataró. Per tal 
d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i 
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla 
de control de qualitat del contractista, constituint el nivell mínimexigible. Aquestes operacions de 
control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra . 

A l’inici de l’obra, la Direcció d’execució de l’obra estudiarà el pla de control del contractista, i 
proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 
l’obra. En conseqüència, el document ha de ser viu, i que permeti la seva adaptació a la realitat 
canviant de l’obra. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 
d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat 
final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. 
Aquests, fruit de processos industrials, presenten  característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals 
o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense 
oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels 
materials. 

 

1.1. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 
oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 
d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides 
per assolir els nivells de qualitat exigits. 
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Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 
sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la 
seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. 

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla 
d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte 
en el document de la contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 
diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 
resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 
l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 
promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre 
els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a 
plantejar un anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 
solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb 
aquest pla de control: 

 

1. Descripció de l'obra. 

El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint especialment 
aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 

2. Relació d'activitats que es controlen. 

Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el sistema. És 
fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes 
secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins 
del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser 
considerades en el pla de qualitat del contractista. 

 

3. Organització de l'obra. 

Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant 
el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. 
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S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

 

4. Revisió del projecte. 

Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de definició 
o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel 
seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

 

5. Control de documents. 

Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, 
documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. 

Aquests procediments han de ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir 
que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en 
molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 

7. Compres i recepció de materials. 

Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" 
confeccionada per la pròpia empresa, és a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per 
criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de 
les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control 
a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures 
geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, 
haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de 
materials. 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar 
constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat 
material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la 
traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 

 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA). 

Per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les 
inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, 
freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els 
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criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés 
d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o 
s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

 

9. Fitxes d'execució. 

Es desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució 
és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. 

Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important 
(de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 
constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

El pla de qualitat es completa amb llistats de ca libració d'aparells, programació de compres de 
materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 
subcontractistes, etc. 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser 
un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del 
desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com 
una dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la 
supervisió directa del director d’execució. 

2. Control de materials 
 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

• Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre 
aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un 
reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs 
que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per 
l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No 
s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

• Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la 
seva execució. 
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Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 
serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat. 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb temps 
els assaigs oportuns. 

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el 
formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs que 
ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat 
dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de 
l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El 
Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels 
materials i l'execució de l'obra. 

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran 
al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per 
exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament Terminal 
subterrània d'autobusos, aparcament i parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell una acceptació 
provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest 
material a l'obra (traçabilitat). 

2.1. Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 
 

2.1.1. Formigó estructural 
 

El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i durabilitat, amb 
independència de la comprovació de la mida de l’àrid. El control estarà subjecte a lo establert als 
articles des del 83 fins el 91 de la EHE-08 (Instrucció de Formigó Estructural). 

Cada partida de formigó anirà acompanyada de las fulles de subministrament, les quals contindran 
totes les dades indicades a l’annex 21 de la EHE-08, aquestes estaran en tot moment a disposició de 
la DEO (art.86.5.1 EHE-08). 

Sense aquestes fulles de subministrament no està permès l’ús de formigó a l’obra. Hauran de ser 
arxivades pel constructor i estar a disposició de la direcció de l’obra fins a l’entrega de la 
documentació final de control. 
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Control de la consistència del formigó 

La consistència serà la especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la indicada, en 
el seu moment, per la direcció d’obra. 

Com a assaig a dur a terme es determinarà la consistència mitjançant el con d’Abrams, sempre que 
es fabriquin provetes per controlar la resistència, quan ho ordeni la direcció d’obra o en els casos 
previstos a l’article 86. 

Com a criteri d’acceptació o rebuig es considerarà que la mitja aritmètica haurà d’estar dins l’interval 
corresponent, si la consistència s’ha definit pel seu tipus. 

En canvi, si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitja haurà d’estar compresa dins la 
tolerància. 

El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de la amassada 
corresponent i la correcció de la dosificació. 

Control de resistència del formigó. 

Independentment dels assajos de control de materials dels components i de la consistència del 
formigó, els assajos de control de la resistència del formigó previstos amb caràcter perceptiu estan 
indicats a l’article 86 de la EHE-08. 

Els assajos previs i característics seran preceptius sempre que no es tingui experiència prèvia de la 
central que subministra el formigó. Només en aquest cas es realitzaran aquets assajos seguint les 
indicacions de la EHE-08, articles 86 i 87 respectivament. 

A més a més, la direcció d’obra podrà demanar que es realitzin altres tipus d’assajos (previs, 
característics o complementaris) segons el seu criteri. 

Control de durabilitat del formigó 

A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es realitzaran els controls 
documental i de profunditat de penetració d’aigua (Art. 37 EHE-08). Amb el control de documentació 
de les fulles de subministrament es controlarà la relació aigua/ciment i el contingut de ciment, tal i 
com indica l’article 37 de la EHE-08. 

Com a especificacions, amb el formigó subministrat, s’adjuntarà la fulla de subministrament o albarà 
en el que el subministrador reflecteixi els valors dels continguts de ciment i de la relació  
d’aigua/ciment del formigó armat, firmat per una persona física. 

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua es realitzarà per a cada tipus de formigó. 

El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per a totes les amassades de 
formigó de l’obra. El contingut d’aquestes estarà sempre a disposició de la direcció d’obra. 

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua s’efectuarà amb caràcter previ a l’inici de 
l’obra sobre tres provetes que es recolliran a la mateixa instal·lació. Aquest control no es realitzarà 
en el cas de que el subministrador aporti una documentació que permeti el control documental de la 
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idoneïtat de la dosificació. En aquesta documentació ha de constar: la composició de les dosificacions 
del formigó, la identificació de les matèries primes del formigó, la còpia de l’informe amb els 
resultats de l’assaig de penetració de l’aigua i l’especificació de les matèries primes i les dosificacions 
utilitzades per a la fabricació de les provetes que s’han utilitzat per a fer els assajos anteriors. 

Es rebutjaran els assajos realitzats am més de sis mesos d’antelació o quan es detecti que els 
matèries primes o les dosificacions siguin diferents a les declarades per la obra pel subministrador. 

Totes aquestes dades estaran a disposició de la direcció d’obra. 

La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració de l’aigua s’efectuarà 
sobre un grup de tres proves de formigó. La profunditat màxima mitja no serà superior a 50 mm, 
essent el major valor inferior a 65 mm. La profunditat mínima mitja no serà superior a 30 mm, essent 
el major valor inferior a 40 mm. 

Aquestes dues condicions han de donar-se simultàniament. 

Assajos de control del formigó 

Aquests assajos son preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que laresistència 
característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 

El control del formigó es realitzarà per laboratoris autoritzats. 

El tipus de control que es realitzarà a l’obra serà el control estadístic del formigó especificat a l’article 
86 de la norma EHE-08. 

Aquest control s’aplicarà per a controlar el formigó en massa, l’armat i el pretensat (en cas que n’hi 
hagués). 

Procediment: l'obra es dividirà en parts successives dites lots. 

Aquests lots estaran limitats per la taula 92.4a de la norma EHE que estableix uns criteris de volum, 
superfície i nombre de pastades per controlar. Per fer aquesta classificació no es barrejaran elements 
de tipologia estructural diferent, sinó que s'agruparan segons indica la taula. 

Només en el cas que el formigó tingui un segell o marca de qualitat (tal com especifica la EHE08 en 
l'article 81), es podran augmentar els límits de la taula al doble. Però, sempre es tindran en compte 
les següents condicions: 

1. Els resultats de control de producció estaran a la disposició del peticionari i hauran de ser 
satisfactoris. L'adreça de l'obra revisarà aquest punt i ho recollirà en la documentació final d'obra. 

2. El nombre mínim de lots serà de tres. Un per cadascun dels tipus d'estructura especificats en la 
taula 92.4 de la EHE-08. 

3. En el cas que en un lot la fest sigui menor que la resistència característica del projecte, es passarà a 
realitzar el control normal sense reducció d'intensitat, fins que en quatre lots consecutius s'obtinguin 
resultats satisfactoris. 
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El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, sent N: 

Si fck ≤ 25 N/mm2: N ≥ 2 

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2: N ≥ 4 

Si fck > 35 N/mm2: N ≥ 6 

La captura de mostres es realitzarà a l'atzar respecte a les pastades de l'obra a controlar. 

Quan el lot correspongui a dues plantes, el formigó de cadascuna d'elles haurà de donar com a 
mínim una determinació. 

Es defineix com a resistència característica benvolguda (fest): 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, sent N: 

Si N <6: fest = KN · x1 

Si N ≥ 6: fest = 2 · (x1 + x2 + ... + xm - 1 / m - 1) - xm; No essent inferior a KN · x1 

On: KN és el coeficient donat en la taula 92.4b de la EHE-08 en funció de N i la classe d'instal·lació en 
què es fabriqui el formigó. 

X1 és la resistència de la pastada de menor resistència. 

M és N / 2 si N és parell. 

M és (N - 1) / 2 si N és senar. 

Per establir el valor de KN del lot es determina el recorregut de les resistències obtingudes en les N 
pastades controlades per ell, el qual haurà de ser inferior al recorregut màxim especificat per aquesta 
classe d'instal·lació. Si això es compleix, s'aplica el coeficient KN corresponent. Si en un lot es 
detectés un valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per a aquesta classe 
d'instal·lació, aquesta canvia la seva classificació per la qual correspongui el valor màxim establert 
per la r. Per tant, s'utilitzarà per a l'estimació el KN de la nova columna, tant per a aquest lot com per 
als següents. 

Si en els successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la columna corresponent a la nova 
classificació de la instal·lació, es procediria de la mateixa forma, aplicant el coeficient KN del nivell 
corresponent. 

Per aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) serà necessari 
haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim de la taula en cinc lots 
consecutius. Si és així, ho podem aplicar al cinquè resultat ja els següents. 

Decisions derivades del control de resistència: 

Quan la fest ≥ fck el lot s'acceptarà. 

Si fest <*fck es procedirà de la següent forma: 
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a) Si fest ≥ 0'9 fck, el lot s'acceptarà. 

b) Si fest < 0,9 fck es procedirà a realitzar, per decisió de la direcció d'obra o a petició de qualsevol de 
les parts, els estudis i assajos que procedeixin dels quals a continuació es detallen: 

- Estudi de seguretat dels elements que componen el lot, en funció de la fest deduïda dels assajos de 
control, per estimar la variació del coeficient de seguretat respecte del previst en el projecte. 

- Assajos d'informació complementària per estimar la resistència del formigó col·locat en obra, 
d'acord amb l'especificat en l'article 101 de la EHE, i realitzant un estudi anàleg al del paràgraf 
anterior, basat en els nous valors de resistència obtinguts. 

- Assajos de prova de càrrega d'acord amb l'apartat 101 de la EHE. La càrrega d'assaig podrà excedir 
el valor característic de la càrrega utilitzada per al càlcul. 

En funció dels estudis i els assagis ordenats per l'adreça de l'obra i amb la informació addicional que 
el constructor pugui aportar, es podrà decidir si aquells elements accepten, es reforcen o es 
destrueixen. 

Però, abans de la decisió, l'adreça de l'obra podrà consultar amb el projectista i amb organismes 
especialitzats. També és possible la limitació de les càrregues d'ús, però hauran de tenir en compte 
les deformacions i la durabilitat del conjunt. 

2.1.2. Control dels components del formigó 
 

Ciment 

La recepció del ciment es realitzarà d'acord amb la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments. 

Especificacions: no es podran utilitzar lots de ciments que no arribin acompanyats del certificat de 
garantia del fabricador, signat per una persona física, segons indica l'article 26 de la EHE- 08. 

Assajos: La presa de mostres de ciment es farà segons la vigent Instrucció per a la Recepció de 
Ciments. 

Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions del subministrament, i quan ho indiqui 
l'adreça de l'obra es realitzaran assajos físics, mecànics i químics previstos en la Instrucció descrita 
abans, a més dels previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, a més dels corresponents a la determinació de el ió Cl segons l'article 28 de la EHE-08. 

Almenys una vegada cada tres mesos d'obra, i quan ho indiqui l'adreça de l'obra es comprovaran: 

- Components del ciment, principi i fi d'enduriment, resistència a compressió i estabilitat de volum, 
segons les normes d'assaig establertes en la referida Instrucció. 

Només en el cas de l'aportació de la documentació d'identificació del ciment i els resultats de 
l'autocontrol que tingui el ciment, no es realitzaran els assajos anteriors. Però, en qualsevol cas és 
obligatori conservar les mostres preventives durant 100 dies. 
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Criteris d'acceptació o rebuig: 

El no compliment d'alguna de les especificacions, tret que es demostri que no suposa risc des del 
punt de vista de les resistències mecàniques com la durabilitat, serà condició suficient per al rebuig 
de la partida de ciment. 

Aigua de pastat 

Especificacions: Les que conté l'article 27 de la EHE-08 més les que especifiqui el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

Assajos: Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o en cas de dubte, 
es realitzaran els assajos que indica l'article 27 de la EHE-08. 

Criteris d'acceptació o rebuig: 

El no compliment de les especificacions serà motiu suficient per considerar l'aigua com no apta per 
pastar formigó, tret que es present justificació tècnica documentada que no perjudica les propietats 
exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini. 

Àrids 

Especificacions: són les de l'article 28 de la EHE-08 més que indiqui el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

Assajos: abans de començar l'obra, sempre que no variïn les condicions de subministrament, i si no 
es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels àrids que s'utilitzaran emès com a màxim un any abans de 
la data d'utilització per un laboratori oficial o oficialment acreditat, es realitzaran assajos 
d'identificació tal com indica l'article 28 de la EHE-08. 

Es tindrà en compte en el transcurs de l'obra el compliment de la grandària màxima de l'àrid i les 
especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 i, en cas de dubte, es realitzaran els assajos necessaris de 
comprovació. 

Criteris d'acceptació o rebuig: 

El no compliment de les prescripcions anteriors (articles 28.1 i 28.3) serà condició suficient per 
qualificar l'àrid com no apte per a la fabricació de formigó, tret que es present justificació tècnica 
documentada que no perjudica les propietats exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini. 

El no compliment de la limitació 28.2 farà que l'àrid no sigui apte per a la fabricació de les peces en 
qüestió. 

Si s'hi hagués formigonat algun tipus d'element amb formigó fabricat amb àrids d'aquest tipus, 
l'adreça de l'obra haurà de prendre les decisions oportunes a fi de garantir que no s'han format buits 
d'importància que poguessin afectar a la seguretat o la durabilitat de l'element estudiat. 

Additius: 

Els additius es controlaran d'acord amb l'establert en l'article 81.4 de la EHE-08. 
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2.1.3. Control d'armadures per a formigó 
 

Especificacions: No es podran utilitzar partides d'acer que no arribin acompanyades del certificat de 
garantia del fabricador, signat per una persona física, segons s'estableix en l'article de la EHE-08. 

En el cas que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l'entrada en servei de 
l'estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En tot cas, el nivell de control de 
l'acer utilitzat l'obra, ja tingui funció activa o passiva, és el normal. 

Els lots s'establiran segons la normativa EHE-08 (dues provetes per lot de màxim 40t per a 
subministraments de menys de 300t, 4 provetes per lot de màxim 40t per a subministraments de 
més de 300t) i, depenent de si tenen o no, es classifiquen com a certificats o no certificats. 

Els certificats seran de 20 T o fracció per a armadures actives i 40 T o fracció per a armadures 
passives. En el cas de ser no certificats els lots seran de 10 T i 20 T respectivament. Cada lot tindrà 
dues o quatre provetes. 

Assajos: 

Comprovació de la secció equivalent. 

Comprovació de les característiques geomètriques dels ressaltis de les barres. 

Assaig doblegat - desdoblegat. 

Determinació del límit elàstic (almenys 2 vegades durant l'obra). 

Determinació de la càrrega de trencament (almenys 2 vegades durant l'obra). 

Determinació de l'allargament (almenys 2 vegades durant l'obra). 

Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzarà la comprovació de la soldabilitat. 

Criteris d'acceptació o rebuig: 

En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bé un lot si les dues 
comprovacions són satisfactòries o, si una d'elles no ho és, quatre comprovacions consecutives del 
mateix lot sí ho són. 

Si els ressaltis no estan dins dels límits tolerables serà condició suficient per rebutjar el lot 
corresponent. 

L'assaig doblegat - desdoblegat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció equivalent. 

Per als assajos per determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament allargament el criteri  

serà el següent: 
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Si les comprovacions són correctes, s'acceptaran les barres del diàmetre corresponent, el tipus d'acer 
i el subministrador. Si es registra un error totes les barres d'aquest mateix diàmetre es classificaran 
en lots de no més de 20 T si són passives o 10 T si són actives i es tornaran a assajar. Si els resultats 
són bons, s'acceptarà el lot. Si cap d'ells és bo, es rebutjarà. Si només un és bo, es realitzarà un nou 
assaig de totes les característiques mecàniques de 16 provetes. De no superar les proves més del 
95% de les barres es rebutjarà el lot. Es recomana seguir les instruccions i comentaris de la EHE-08 
per a aquest últim apartat. 

En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol error, es pararan els treballs de 
soldadura i es comprovarà totalment tot el procés. 

2.1.4. Llots tixotròpics 
 

Es realitzaran els assajos per a determinar la viscositat pel mètode con de Marsch, PH i densitat, dels 
llots tixotròpics. 

 

2.2. Certificació dels materials emprats. 
 

Marcatge CE 

Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han de dur el 
marcatge CE. Caldrà seguir el llistat dels productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE, 
i s’han de realitzar els controls i comprovacions que el marcatge li exigeix. 

Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència al foc. 

Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements subjectes a una 
resistència i reacció al foc concreta. 

Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una estabilitat i 
resistència al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i justificar-la. De les 
portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o autenticat amb la resistència al 
foc i reacció corresponent. 

Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, dels 
conductes de ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat on hi constarà 
la resistència i reacció al foc, i també una carta d’acompanyament conforme els aplicadors (amb nom 
del responsable, càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge segons especificacions del 
fabricant del producte garantint les característiques del material. 

De tots els elements compartimentadors (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els assaigs 
dels productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués. 

Certificacions instal·lació antiincendis 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex15. Pla de Control de Qualitat 

13 
 
 

Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de protecció 
antiincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors, hidrants, columna seca, 
...) conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 

Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública. 

Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors). 

Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de desenfumatge 
(conductes, ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar almenys 90 minuts a 400ºC 
(certificat original o autenticat). 

Certificat de la resistència a terra de la instal·lació. 

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de manteniment 
de la mateixa. 

Altres certificats. 

Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i sistema 
elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats. 

Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres elèctrics. 

Certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es compleix la ordenança general 
del medi ambient urbà de Barcelona. 

3. Control d'execució 
 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves 
finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que 
poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes 
operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que 
aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. 
Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. 
Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, 
s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un 
document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el 
transcurs de la seva execució. 

Relació d’unitats d’obra amb assaigs de control d’execució i d’acabat: 

• Fonaments 
• Estructura 
• Solera 
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• Cobertes 
• Aïllament acústic 
• Paviments 
• Instal·lacions: 

o Sanejament 
o Xarxa aigua freda i calenta sanitària 
o Electricitat/enllumenat 
o Protecció antiincendis 
o Protecció i seguretat 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control el                  
procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista 
realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de 
control s'indicarà: 

Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat,etc. 

Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 

Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, és a dir, si l'execució 
del'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o 
hagi estat informat, respectivament. 

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element 
concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera 
consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents 
fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no 
conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i 
formarà part del document EDC de final d'obra. 

 

3.1. Assaig per control d’execució 
 

Moviment de terres 
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De tots els materials procedents de l’excavació transportats a abocador autoritzat, el transportista 
lliurarà un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Es realitzarà un assaig piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl terraplenat, 
segons la norma UNE 103501 o NLT 108, determinant prèviament in situ de la humitat i la densitat 
pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 I D 2922-01. 

Pilots 

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres 
tubs i tres diagrafies per piló, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760, per a un nombre mínim 
de determinacions conjuntes igual a 4. 

Es realitzarà un control del procés d'injecció d'una beurada de ciment. 

Paviments 

Es realitzarà un assaig per a determinar la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma 
NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10. 

Es realitzarà un assaig d'adherència d'una mostra de pintura en paviments de formigó, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409. 

Estanquitzat coberta 

Es demanarà el Certificat del Aplicador conforme es col·loca les làmines d’acord amb les directrius 
marcades pel fabricant, les Fitxes Tècniques, Homologacions i Segells de Qualitat i el Certificat 
d’origen Industrial de tots els materials components, així com inspeccions visuals de la execució de 
les cobertes, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa 
vigent. Aquests documents han de certificar que els materials compleixen les condicions funcionals i 
de qualitat fixades. 

Dels productes utilitzats en la impermeabilització es demanarà el certificat de garantia de 10 anys. Es 
certificaran les característiques i assaigs següents: 

Resistència a microorganismes, segons la norma UNE-EN ISO 846 

Determinació del doblegament de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma 
UNE 104281-6-4 

Determinació de les dimensions, massa i toleràncies per superfície de làmina bituminosa per a 
impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 

Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència de làmina bituminosa 
per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3 

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament de làmina bituminosa per 
a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1 
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Es realitzaran les Proves Estanquitat un cop finalitzada la col·locació de la làmina impermeabilitzant, 
per a comprovar si apareixen o no humitats sota la coberta, en els murs o en els envans. El tipus de 
prova dependrà de si la coberta admet o no la seva inundació (art.4.2 NBE-QB-1990): 

En cobertes que admeten inundació: la prova de servei consistirà en una inundació, mantinguda 
durant 24 hores, fins a un nivell de 5 cm. aproximadament, per sota del punt més alt de la entrega 
més baixa de la impermeabilització en parament i tenint en compte que la càrrega de l’aigua no 
sobrepassi els límits de la resistència de la coberta. 

Un cop finalitzat l’assaig, deuen retirar-se les obturacions dels desguassos de forma progressiva per 
evitar que la evacuació del aigua produeixi danys en els baixants. 

En cobertes que no admeten inundació: en aquests casos es procedirà a un reg continu de la coberta 
durant 48 hores. 

Tot es realitzarà segons la norma NBE-QB-1990, s’inclourà un informe final. 

Es determinarà ”in situ” el grau d'aïllament acústic al soroll aeri del recinte de l'Estació 

Transformadora, segons la norma UNE-EN ISO 140-5. 

Es realitzarà una sèrie de preses de mesures acústiques de sorolls aeri amb la instal·lació d'extracció 
de l'aparcament en funcionament, realitzada en quatre punts horaris diferents (incloent nocturnes) i 
des de 6 posicions diferents. 

Instal·lacions 

Es realitzarà un Control d’Execució de les instal·lacions, comprovant (per visita): 

- Adaptació al Projecte 

- Compliment de la reglamentació vigent. 

- Recepció dels Certificats del Material utilitzat en les instal·lacions. 

- Compliment de les normatives particulars. 

- Funcionament general de la instal·lació. 

Es realitzaran proves de funcionament. Incloent 

Instal·lació sanejament aparcament: 

-Proves d'estanquitat total (amb aigua, aire i/o fum) Control del 100% de les xarxes amb les seves 
corresponents xarxes de ventilació 

Instal·lació d'electricitat i enllumenat conjunt aparcament. 

-Verificació per examen i mesures dels quadres elèctrics 

-Mesures lumíniques. 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex15. Pla de Control de Qualitat 

17 
 
 

Instal·lació d'extracció de fums garatge. 

-Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Instal·lació antiincendis d'aparcament i escales. 

-Prova d'estanquitat i resistència mecànica dels conductes de bies 

4. Control de qualitat 
 

4.1. Especificacions generals 
 

Aquesta aplicació es durà a terme segons indica la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

A continuació es descriuen els lots diferenciats per tipus d'estructura i element estructural en els 
quals s'ha dividit l'obra per aplicar el control de qualitat. 

 

4.2. Nivells de control 
 

Els nivells de control de qualitat seran els següents: 

- Control estadístic en el cas per formigó estructural 

- Control a nivell normal per a armadures d'acer 

En cas de controlar qualsevol component del formigó fabricat en la mateixa obra, aquest control es 
farà segons indiquen les instruccions pertinents a cadascun d'ells. 

 

4.3. Control de qualitat del formigó 
 

4.3.1. Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de l'article 86 de la 
EHE 
 

En l'obra trobem les següents estructures classificades per la seva tipologia: 

A) Estructures amb elements comprimits (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.): Pilars 

de formigó, Bigues de coronació de formigó in situ. 

B) Estructures que tenen només elements sotmesos a flexió (forjats de formigó amb 

pilars metàl·lics, taulers, murs de contenció, etc.): Murs pantalla de formigó in situ, 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Annex15. Pla de Control de Qualitat 

18 
 
 

Jàsseres , Mènsules. 

C) Massissos (sabates, estreps de pont, blocs, etc.): Sabates de formigó in situ. 

4.3.2. Característiques del formigó i llots i pastades 
 

ELEMENT 
TIPUS 
FORMIGÓ LOTS SERIE/LOT SERIES 

MURS PANTALLA HA-25/F/20/IIa 90 4 360 
BIGA CORONAMENT, MURS CONTENCIÓ HA-25/B/20/IiIb 15 4 60 
PAVIMENTS I SOLERES HA-25/B/20/IIIb 15 4 60 
LLOSES INCLINADES RAMPES HA-25/B/20/IIIb 12 4 48 
SOSTRES, LLOSES I BIGUES HA-40/B/20/IIIb 50 4 200 

    
728 

     
Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a l'obra quedaran a mà de la 
direcció facultativa per establir el seu control de qualitat. 

El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a l'hora de calcular els lots a 
controlar. 

El nombre de pastades a controlar pel formigó amb una fck de entre 35 i 50 N/mm2 és un mínim de 
4. En el cas de formigons amb una fck inferior o igual a 25 N/mm2 aquest nombre depastades a 
controlar és de 2. 

Per cadascuna d'aquestes pastades s'obtindran resultats d'1 proveta a 7 dies (aconsellable), 2 
provetes a 28 dies (obligatòries) i 1 proveta a 60 dies (aconsellable). A partir d'aquestes dades es farà 
el control estadístic del formigó. 

En el cas de l'acer, aquest es dividirà en lots de 20 T per controlar la seva resistència, tant si tenen 
certificats o no, i se seguirà les normes indicades per la Instrucció EHE-08. 

Pel control de l’estructura acabada (art. 100 EHE-08). 

Al finalitzar el subministra d’un formigó a la obra, el Constructor facilitarà a la DEO un Certificat de 
garantia final del subministrament de formigó, amb indicació dels tipus i quantitats dels mateixos, 
elaborat pel Fabricant i signat per persona física amb representació suficient (segons Annex 21 EHE-
08). 

4.4. Control de qualitat de l’acer 
 

Es comprovaran les condicions funcionals i de qualitat fixades per la NBE-EHE-98 i l’annex del Decret 
375/88 de la Generalitat. Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència 
entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. Si el càlcul de l’estructura s’ha realitzat 
amb un coeficient de seguretat o minoració igual a 1,15 no caldrà realitzar un control estadístic a 
nivell normal de l’acer. Es demanarà el Segell de Conformitat CIETSID-AENOR i es sol·licitaran els 
comprovants que acrediten la seva vigència, de 2 anys segons art.1.1 EHE. 
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Es sol·licitarà, per a cada lot d'acer, el certificat específic d’adherència i per cada partida els resultats 
dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE) per un organisme 
que atorgui la certificació. 

5. Pressupost de control de qualitat 
 

El pressupost d'assaigs de control de qualitat per àmbits corresponents a aquest projecte. L'import 
resultant és de 34.328 €  de PEM que representa aproximadament un 0,99 % del pressupost 
d'execució material de l'obra. 
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Annex 16. Urbanització 

 

 

1. Objecte 
 

L’objecte del present annex es la caracterització per el futur projecte d’urbanització de la Ronda 
Barceló. 

L’ús de la ronda serà el mateix que l’actual, destinat principalment a la vialitat de vehicles i persones.  

2. La secció de carrer resultant i la tipologia de paviments 
 

La secció definitiva de carrer serà de 34,5 m, dels quals 6,40m aniran destinats a carrils de circulació i 
zones d’estacionament a banda i banda del carrer amb un ample de 2,30m. D’aquesta manera 
l’ample de les zones de vorera en la zona on no hi hagi estacionament  serà de 14 m i en les zones on 
hi haurà previst estacionament de 11,70 m. 

La zona de vorera anirà acabada amb un paviment de lloses de formigó, solera  de formigó 
fratassada, paviments d’adoquins i paviments de panot en funció de les zones establertes per tal de 
mantenir una regularitat amb els paviments existents. 

El límit entre la zona de vialitat serà amb una borada de granet i rigola blanca. Les zones de pas de 
vianant i zones d’accés a vehicles aniran deprimides. 

El paviment central serà un paviment de mescla bituminosa en calent format per una subbase i una 
base d’acabat superficial de 8 i 4 cm respectivament. 

3. Xarxa de Sanejament 
 

La xarxa de sanejament haurà de preveure l’accés a la futura construcció de vivendes i incloure la 
part corresponent al drenatge superficial, que es resoldrà mitjançant embornals col·locats 
longitudinalment al llarg del carrer en les zones d’unió del vial amb la vorera. 

Es realitzarà amb tub de formigó prefabricat i diàmetres compresos entre 400 i 500 mm. 
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4. Xarxa electricitat 
 

La xarxa elèctrica anirà soterrada. La obra civil corresponent es realitzarà amb arquetes i tub corrugat 
recobert de formigó HM-20. 

5. Xarxa de Telecomunicacions 
 

Al igual que succeeix amb la xarxa elèctrica, es definirà mitjançant arquetes i tub corrugat recobert 
de formigó. Es col·locaran sota la vorera. 

6. Altres xarxes 
 

L’enllumenat es realitzarà amb bàculs metàl·lics i la semaforització serà convencional. S’utilitzarà 
tecnologia led per tal de minimitzar les despeses de consum. 

 
 

S’instal·laran parquímetres per el control de l’aparcament en superfície de la zona blava. 
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El model serà l’existent a la resta de població.       

El contenidors aniran soterrats. 

 

7. Mobiliari urbà 
 

S’haurà de preveure la instal·lació de bancs de la casa Santa&Cole. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

 

Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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Annex 17. Pla d’obra 
 
 

1. Introducció 
 
 

El present annex te per finalitat desenvolupar la planificació establerta mitjançant un diagrama de 
Gannt que s’adjuntarà a la part final. 

El temps previst per a l’execució global de l’aparcament es de 12 mesos. 

2. Definició de fases 
 

Degut a la longitud de l’aparcament, es necessari la divisió de la estructura en fases. Per tal d’evitar 
problemes de retracció en el formigó, s’han establert dues juntes de dilatació corresponent als eixos 
11 i 22. Cada una de les pastilles te una superfície aproximada de 2.000 m2 que serà fàcilment 
executable amb mitjans convencionals. 

3. Rendiments utilitzats 
 

Els principals rendiments utilitzats per a l’execució de les principals unitats d’obra són: 

Excavació a cel obert: 700 m3/dia per equip 

Mur pantalla: 7,5 ml/dia per equip. Correspon a tres mòduls per dia. 

Ancoratges: 10 ud/dia per equip. Preveure 7 dies des de l’inici per la fase de tesat. 

Forjat: 400 m2/setmana per equip. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

 

         Autor del Projecte 

         Marc Busquets Zapata 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Construcció aparcament soterrat ronda Barceló 260 días lun 02/01/17 vie 29/12/17
2 Implantació d'obra 15 días lun 02/01/17 vie 20/01/17
3 Enderroc de paviments 30 días lun 23/01/17 vie 03/03/17
4 Excavació i adaptació serveis afectats 30 días lun 30/01/17 vie 10/03/17
5 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 110 días lun 13/02/17 vie 14/07/17
6 ZONA A - Eixos 1-11 110 días lun 13/02/17 vie 14/07/17
7 Muret guia 10 días lun 13/02/17 vie 24/02/17
8 Mur pantalla 26 días jue 16/02/17 jue 23/03/17
9 Enderroc de muret guia 15 días lun 06/03/17 vie 24/03/17
10 Jàssera de coronació 15 días mar 07/03/17 lun 27/03/17
11 Excavació fins a cota d'ancoratge 6 días mar 28/03/17 mar 04/04/17
12 Ancoratges 8 días mié 29/03/17 vie 07/04/17
13 Tesat 1 día mar 18/04/17 mar 18/04/17
14 Excavació fins a cota de fonamentació 12 días mié 19/04/17 jue 04/05/17
15 Fonaments 20 días vie 05/05/17 jue 01/06/17
16 Presa de terra 3 días mar 30/05/17 jue 01/06/17
17 Sanejament soterrat 5 días vie 26/05/17 jue 01/06/17
18 Pilars de formigó 5 días vie 02/06/17 jue 08/06/17
19 Encachat de grava 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17
20 Solera de Formigó 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17
21 Sostre de coberta 20 días lun 19/06/17 vie 14/07/17
22 ZONA B- Eixos 11-22 122 días lun 27/02/17 mar 15/08/17
23 Muret guia 10 días lun 27/02/17 vie 10/03/17
24 Mur pantalla 22 días vie 24/03/17 lun 24/04/17
25 Enderroc de muret guia 15 días mié 05/04/17 mar 25/04/17
26 Jàssera de coronació 15 días jue 06/04/17 mié 26/04/17
27 Excavació fins a cota d'ancoratge 6 días jue 27/04/17 jue 04/05/17
28 Ancoratges 8 días vie 28/04/17 mar 09/05/17
29 Tesat 1 día jue 18/05/17 jue 18/05/17
30 Excavació fins a cota de fonamentació 12 días vie 19/05/17 lun 05/06/17
31 Fonaments 20 días mar 06/06/17 lun 03/07/17
32 Presa de terra 3 días jue 29/06/17 lun 03/07/17
33 Sanejament soterrat 5 días mar 27/06/17 lun 03/07/17
34 Pilars de formigó 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17
35 Encachat de grava 3 días vie 07/07/17 mar 11/07/17
36 Solera de Formigó 5 días mié 12/07/17 mar 18/07/17
37 Sostre de coberta 20 días mié 19/07/17 mar 15/08/17
38 ZONA C- Eixos 22-33 i rampes 143 días lun 13/03/17 mié 27/09/17
39 Muret guia 10 días lun 13/03/17 vie 24/03/17
40 Mur pantalla 26 días mar 25/04/17 mar 30/05/17
41 Enderroc de muret guia 15 días jue 11/05/17 mié 31/05/17
42 Jàssera de coronació 15 días vie 12/05/17 jue 01/06/17
43 Excavació fins a cota d'ancoratge 6 días vie 02/06/17 vie 09/06/17
44 Ancoratges 8 días lun 05/06/17 mié 14/06/17
45 Tesat 1 día vie 23/06/17 vie 23/06/17
46 Excavació fins a cota de fonamentació 12 días lun 26/06/17 mar 11/07/17
47 Fonaments 20 días mié 12/07/17 mar 08/08/17
48 Formació de Rampes d'entrada i sortida 15 días mié 26/07/17 mar 15/08/17
49 Presa de terra 3 días vie 04/08/17 mar 08/08/17
50 Sanejament soterrat 5 días mié 09/08/17 mar 15/08/17
51 Pilars de formigó 5 días mié 16/08/17 mar 22/08/17
52 Encachat de grava 3 días lun 21/08/17 mié 23/08/17
53 Solera de Formigó 5 días jue 24/08/17 mié 30/08/17
54 Sostre de coberta 20 días jue 31/08/17 mié 27/09/17
55 ACABATS 120 días lun 17/07/17 vie 29/12/17
56 COBERTA 75 días lun 17/07/17 vie 27/10/17
57 Impermeabilitazació de coberta Zona A 22 días lun 17/07/17 mar 15/08/17
58 Impermeabilitazació de coberta Zona B 22 días mié 16/08/17 jue 14/09/17
59 Impermeabilitazació de coberta Zona C 22 días jue 28/09/17 vie 27/10/17
60 REPLE DE TERRES 15 días lun 30/10/17 vie 17/11/17
61 Reple de terres de coberta i inici urbanitz 15 días lun 30/10/17 vie 17/11/17
62 ESCALA A 28 días mié 16/08/17 vie 22/09/17
63 Paletaria 15 días mié 16/08/17 mar 05/09/17
64 Serralleria (Edicle) 3 días mié 06/09/17 vie 08/09/17
65 Ascensor 10 días lun 11/09/17 vie 22/09/17
66 Revestiments 5 días lun 11/09/17 vie 15/09/17
67 Instal·lacions 8 días mié 06/09/17 vie 15/09/17
68 Acabats 3 días lun 18/09/17 mié 20/09/17
69 ESCALA C 28 días vie 15/09/17 mar 24/10/17
70 Paletaria 15 días vie 15/09/17 jue 05/10/17
71 Serralleria (Edicle) 3 días vie 06/10/17 mar 10/10/17
72 Ascensor 10 días mié 11/10/17 mar 24/10/17
73 Revestiments 5 días mié 11/10/17 mar 17/10/17
74 Instal·lacions 8 días vie 06/10/17 mar 17/10/17
75 Acabats 3 días mié 18/10/17 vie 20/10/17
76 ESCALA A' 38 días jue 28/09/17 lun 20/11/17
77 Paletaria 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17
78 Serralleria barana 3 días lun 06/11/17 mié 08/11/17
79 Revestiments 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17
80 Instal·lacions 3 días lun 13/11/17 mié 15/11/17
81 Acabats 3 días jue 16/11/17 lun 20/11/17
82 RAMPES 16 días jue 28/09/17 jue 19/10/17
83 Paletaria 5 días jue 28/09/17 mié 04/10/17
84 Serralleria barana 3 días jue 05/10/17 lun 09/10/17
85 Revestiments 5 días mar 10/10/17 lun 16/10/17
86 Instal·lacions 3 días jue 12/10/17 lun 16/10/17
87 Acabats 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17
88 INSTAL·LACIONS GENERIQUES APARCAM 100 días lun 17/07/17 vie 01/12/17
89 Ventilació 80 días lun 17/07/17 vie 03/11/17
90 Electricitat 60 días lun 31/07/17 vie 20/10/17
91 Il·luminació 60 días lun 11/09/17 vie 01/12/17
92 Fontaneria 15 días lun 02/10/17 vie 20/10/17
93 PCI 20 días lun 25/09/17 vie 20/10/17
94 Sanejament 30 días mar 05/09/17 lun 16/10/17
95 PINTURA 20 días lun 04/12/17 vie 29/12/17
96 Pintura de parets 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17
97 Pintura de paviments 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17
98 Senyalització horitzonal i numeració de p 10 días lun 18/12/17 vie 29/12/17

260 días Construcció aparcament soterrat ronda Barceló
15 días Implantació d'obra

30 días Enderroc de paviments
30 días Excavació i adaptació serveis afectats

110 días FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA
110 días ZONA A - Eixos 1-11

10 días Muret guia
26 días Mur pantalla

15 días Enderroc de muret guia
15 días Jàssera de coronació

6 días Excavació fins a cota d'ancoratge
8 días Ancoratges

1 día Tesat
12 días Excavació fins a cota de fonamentació

20 días Fonaments
3 días Presa de terra

5 días Sanejament soterrat
5 días Pilars de formigó

3 días Encachat de grava
5 días Solera de Formigó

20 días Sostre de coberta
122 días ZONA B- Eixos 11-22

10 días Muret guia
22 días Mur pantalla

15 días Enderroc de muret guia
15 días Jàssera de coronació

6 días Excavació fins a cota d'ancoratge
8 días Ancoratges

1 día Tesat
12 días Excavació fins a cota de fonamentació

20 días Fonaments
3 días Presa de terra

5 días Sanejament soterrat
5 días Pilars de formigó

3 días Encachat de grava
5 días Solera de Formigó

20 días Sostre de coberta
143 días ZONA C- Eixos 22-33 i rampes

10 días Muret guia
26 días Mur pantalla

15 días Enderroc de muret guia
15 días Jàssera de coronació

6 días Excavació fins a cota d'ancoratge
8 días Ancoratges

1 día Tesat
12 días Excavació fins a cota de fonamentació

20 días Fonaments
15 días Formació de Rampes d'entrada i sortida

3 días Presa de terra
5 días Sanejament soterrat

5 días Pilars de formigó
3 días Encachat de grava

5 días Solera de Formigó
20 días Sostre de coberta

120 días ACABATS
75 días COBERTA
22 días Impermeabilitazació de coberta Zona A

22 días Impermeabilitazació de coberta Zona B
22 días Impermeabilitazació de coberta Zona C

15 días REPLE DE TERRES
15 días Reple de terres de coberta i inici urbanització

28 días ESCALA A
15 días Paletaria

3 días Serralleria (Edicle)
10 días Ascensor

5 días Revestiments
8 días Instal·lacions

3 días Acabats
28 días ESCALA C
15 días Paletaria

3 días Serralleria (Edicle)
10 días Ascensor
5 días Revestiments

8 días Instal·lacions
3 días Acabats

38 días ESCALA A'
5 días Paletaria

3 días Serralleria barana
5 días Revestiments

3 días Instal·lacions
3 días Acabats

16 días RAMPES
5 días Paletaria

3 días Serralleria barana
5 días Revestiments

3 días Instal·lacions
3 días Acabats

100 días INSTAL·LACIONS GENERIQUES APARCAMENT
80 días Ventilació

60 días Electricitat
60 días Il·luminació

15 días Fontaneria
20 días PCI

30 días Sanejament
20 días PINTURA
15 días Pintura de parets

10 días Pintura de paviments
10 días Senyalització horitzonal i numeració de places

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
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Annex 18. Revisió de preus 

Segons la premissa de la nova llei de Desindexsació de la economia espanyola, Llei 2/2015 del 30 de 
març, i degut a la durada de les obres, no serà aplicable la revisió dels preus. 

 

Barcelona, Octubre 2016 

 

Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/09/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,80000h Oficial 1aA0121000

 €16,80000h Oficial 1a paletaA0122000

 €16,80000h Oficial 1a encofradorA0123000

 €16,80000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17,08000h Oficial 1a soldadorA0125000

 €16,80000h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €16,80000h Oficial 1a polidorA0128000

 €16,80000h Oficial 1a pintorA012D000

 €17,06400h Oficial 1a manyàA012F000

 €17,36000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,36000h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,36000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,80000h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €14,92000h Ajudant encofradorA0133000

 €14,92000h Ajudant ferrallistaA0134000

 €14,92000h Ajudant col.locadorA0137000

 €14,92000h Ajudant pintorA013D000

 €14,97600h Ajudant manyàA013F000

 €14,89600h Ajudant electricistaA013H000

 €14,89600h Ajudant lampistaA013J000

 €14,92000h Ajudant muntadorA013M000

 €14,04800h ManobreA0140000

 €14,53600h Manobre especialistaA0150000



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/09/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,31200h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €50,72800h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €50,38500h Fresadora per a mur pantallaC110A100

 €41,55200h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €31,93600h Retroexcavadora petitaC1315010

 €45,62400h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €49,78400h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,11200h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €6,53600h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €6,43200h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €28,08000h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €109,08750h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €21,09600h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,29600h Formigonera de 165 lC1705600

 €58,32000h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €40,15200h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €44,70400h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €3,88000h Remolinador mecànicC2003000

 €1,85600h PolidoraC2007000

 €1,41600h AbrillantadoraC2009000

 €41,37000m2 Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, i llot tixotròpic, per a pantalles de 60 cm de gruix

C3G52600

 €3.393,75000u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles

C3GZ1000



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,72750m3 AiguaB0111000

 €12,27000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,50000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €13,80000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €13,43250t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €10,59000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €12,63000t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €12,50250t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €12,37500t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €6,93750m3 Sorra fina de riuB03DSORR

 €65,98500t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €53,15000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €0,07200kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,22400kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1B0551120

 €0,20800kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, blanca

B05A2102

 €0,07200kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €40,81500m3 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

B0641080

 €39,78000m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €52,07250m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0651080

 €54,01500m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B0651670

 €59,71500m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

B0653050

 €58,95000m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B0654040



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,58500m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B0654050

 €58,82250m3 Formigó HA-25/F/20/IIIb de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

B065FORM

 €32,00000t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, segons norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €0,22400kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €0,51200kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €0,73500kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,83250kg Clau acerB0A31000

 €0,31200u Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interiorB0A71C00

 €0,33600u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A71E00

 €0,47200u Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A71H00

 €0,80800u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71K00

 €1,08000u Abraçadora metàl.lica, de 63 mm de diàmetre interiorB0A71N00

 €0,45750kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,46500kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,27500m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0B34133

 €0,31500m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €152,39250m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €5,95500cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €0,90750m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €0,73500m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €0,81000m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €8,28000m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler
fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part
proporcional d'accessoris

B0DG1110

 €1,61250l DesencofrantB0DZA000

 €0,22500u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

B0DZP400



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,33750u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,84000u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a
revestir

B0E244F1

 €0,97600u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a
revestir

B0E244L1

 €0,17600u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €0,15200u Totxana de 29x14x10 cmB0FA12A0

 €6,54400m2 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25
peces/m2, preu alt

B0FH1172

 €158,85000m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

B0G1KA04

 €82,60500m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada
preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

B0G1KA0D

 €0,09750kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €5,98400m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €5,92000m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130
g/m2 i acabat de color estandard

B712A09A

 €9,58400m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de
color estandard

B712A0RA

 €0,13600m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2B7711F00

 €0,53600m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
70 a 90 g/m2

B7B11700

 €0,60000m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
100 a 110 g/m2

B7B11A00

 €0,73600m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixB7C2P100

 €11,58400dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,72000kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,17600u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €2,96000m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, de
120x60 cm

B8441100

 €2,28800m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, per a cel ras de plaques de 60x120 cm

B84ZA0B0



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,56000kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €2,66400kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €6,64000kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €9,27200m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a
ús interior intens

B9C11312

 €0,58400kg Beurada blancaB9CZ1000

 €0,61600kg Beurada de colorB9CZ2000

 €352,57600t Pols de quars de color grisB9GZ1210

 €36,63200t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €2,73600m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriaB9U21BA0

 €38,93600m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa

B9V13200

 €24,52000m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat

B9V2ABK0

 €701,04000u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues
fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de
tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i
accessoris de muntatge, per a fixar a la porta

BAW81411

 €53,20000m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

BB121AA0

 €128,21120m Tubular de protecció, d'acer inoxidable, format per tub de 219
mm de diàmetre i 6 mm de gruix i muntant de platina de 15
mm de gruix

BB15U020

 €12,64800m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

BBM2AA00

 €4,20800m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

BBMZP010

 €2,60000m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

BD13177B

 €2,96800m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

BD13187B

 €3,73600m Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

BD13299B

 €5,61600m Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

BD132A9B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01600u Brida per a tub de PVCBD1Z2000

 €1,68000m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de
diàmetre

BD5B1F00

 €38,54400m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

BD5H1188

 €22,44000m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m

BD5Z3K30

 €84,16000u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €13,42176m Tub de PVC per a clavegueró, de D 315 mm i de llargària 4
m, com a màxim

BD757000

 €69,72000m Peça de formigó per a pou circular de D 100 cm,
prefabricada

BDD1A090

 €104,11200u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus
Pamrex de la casa Funditubo o similar, de D 60 cm

BDDZ3170

 €4,18400u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €5,84800u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €12,88800u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €22,52800u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmBDW3BA00

 €0,06400u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €0,08800u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €4,84000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF216200

 €6,05600m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF218200

 €8,56000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF219200

 €9,60000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 21/2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF21D200

 €3,30400m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

BF52A300

 €1,72000m Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar

BFA1A440

 €1,64000m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal segons UNE 53131

BFB1C200

 €4,95200m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC19B00

 €4,52000u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´, per a roscar

BFW21610
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,31200u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

BFW21810

 €14,66400u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2´´, per a roscar

BFW21910

 €9,60000u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2 1/2´´, per a roscar

BFW21D10

 €1,76000u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW52AB0

 €5,09600u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 80 mm de diàmetre
nominal exterior, per a encolar

BFWA1A40

 €28,16000u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1C05

 €6,74400u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1920

 €0,43200u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, roscat

BFY21610

 €0,82400u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

BFY21810

 €1,16800u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´, roscat

BFY21910

 €2,93600u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

BFY21D10

 €0,23200u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY52AB0

 €0,20000u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressió, de 80 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

BFYA1A40

 €0,12800u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1C05

 €0,17600u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat

BFYC1920

 €173,57600u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema Unesa número 7

BG112690

 €0,68000u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb
grau de protecció normal i per a muntar superficialment

BG151212

 €1,98400u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal i per a encastar

BG161611

 €248,80000u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2
fileres 480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

BG1B0660

 €429,60000u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5
fileres 950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

BG1B0850
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 €2.000,00000u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una
potència de 59 a 118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat,
base de fusibles amb fusibles, amb comptadors multifunció
trafos 200/5 , ICP 160A i nucli toroidal . col.locat
superficialment

BG1PU200

 €0,49600m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €1,74400m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21H710

 €2,54400m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21H810

 €0,18400m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810

 €0,34400m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22H510

 €6,00000m Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i
300 mm d'amplària, fixada amb suports de sostre omega
click de 300 mm, amb separador i tapa , tots en material
galvanitzat en calent 

BG2D2100

 €7,86400m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, , amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200 unipolar de secció 1x50 mm2

BG311A00

 €15,86400m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 1x95 mm2

BG311C00

 €1,08000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció 3x1,5 mm2

BG31E300

 €1,76000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 3x2,5 mm2

BG31E301

 €2,28000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 3x4 mm2

BG31E400

 €2,52000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció 5x2.5mm2

BG31E500
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 €3,60000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 5x4mm2

BG31E600

 €5,20000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció 5x6 mm2

BG31N300

 €9,40000m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 5x10 mm2

BG31N400

 €12,57600m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 5x16 mm2

BG31N500

 €1,08800m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380B00

 €6,52000u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A99

 €6,63200u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9B

 €31,59200u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJD

 €88,95200u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJK

 €208,00000u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat
nominal, tipus NSA 160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa
base

BG415GKN

 €17,55200u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de
40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129H

 €67,09600u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4243JD
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 €91,19200u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4243JK

 €19,79200u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb
base de grandària 2

BG43D140

 €7,80000u Interruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U010

 €44,49600u Interruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U030

 €38,00000u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i
muntat a quadre

BG4R34B0

 €3,81600u Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret

BG628296

 €4,36000u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

BG63D15S

 €1,48000u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,

BG64B176

 €33,89600u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

BG731182

 €92,68000u Interruptor crepuscular,tipus
mod.2mòd.estrets,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a
120lux,a, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

BG738182

 €5,56800u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

BGD14210

 €7,32000u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

BGDZ1102

 €7,96800u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €0,21600u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,10400u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €1,61600u Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liquesBGW2D000

 €0,24000u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €0,25600u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000
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 €0,23200u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,15200u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

BGW43000

 €0,28000u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manualsBGW47000

 €0,22400u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €0,24000u Part proporcional d'accessoris per a polsadorsBGW64000

 €0,63200u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits
tipus ganiveta

BGY43000

 €2,93600u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €73,19200u Llumenera decorativa per a encastar, amb difusor reticulat
metàl.lic i 4 tubs fluorescents de 18 W, de forma quadrada,
amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF

BH215A10

 €149,60000u Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE ''
Carandini'' muntat superficialment

BH32U010

 €80,76800u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

BH612320

 €44,12000u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per
a col.locar superficialment

BH614531

 €48,81600u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per
a col.locar enrasada en sostre o paret

BH614534

 €22,80800u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

BHA1H2N0

 €26,92800u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55

BHB17250

 €35,18400u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55

BHB17350

 €0,36800u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €0,95200u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

BHWA1000

 €2,27200u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

BHWB1000
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 €1,25600u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplicBHWB1001

 €29,20800u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport
mural

BJ13B212

 €181,04800u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i suport mural

BJ14BB12

 €54,92000u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

BJ1AB21P

 €32,14400u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior

BJ1ZAB01

 €6,00000kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €30,91200u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

BJ239121

 €9,16000u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

BJ24A121

 €77,30400u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

BJ2A8125

 €12,73600u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

BJ2Z4127

 €7,31200u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de
llautò cromat

BJ331151

 €12,46400u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al
ramal

BJ33B16F

 €557,98400u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 450 kg de carrega útil, 3 parades (6 m)
i 1 m/s de velocitat

BL113330

 €412,51200u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL613200

 €669,57600u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

BL813200

 €465,71000u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

BLA413F0

 €3.308,05000u Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

BLE13320

 €2.856,18000u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra universal simple i 3 parades

BLH13513



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 04/09/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.940,87000u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de
cabina corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones
(450 kg) i 1 m/s de velocitat

BLL1H332

 €51,72800u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 3 parades i maniobra
universal simple

BLN22310

 €10,96000u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra universal simple

BLR12100

 €46,03200u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1
m/s de velocitat

BLT12190

 €46,16000u Detector de fums optic 0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat
superficialment

BM111010

 €14,32000u Detector tèrmic termovelocimètricBM112050

 €53,88800u Detector de COBM114000

 €1.318,40000u Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb
capacitat de 127 elements supervisats constantment des de
la central amb compensació dels canvis de sensibilitat.
Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD que
indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24
LEDS d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual .
Comunicació en xarxa ''punt a punt'' que permet connectar
fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el telemantenimet
. Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en
estrella a 3 km . Compleix amb la normativa europea EN-54
part 2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref. Plana
Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

BM121430

 €334,46400u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

BM124230

 €203,12000u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 20 m, amb armari

BM231340

 €30,58400u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €88,48800u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €2,45600u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU005

 €0,24000u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,36000u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000
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 €0,44000u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,20800u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €18,43200u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN315420

 €30,12000u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN318420

 €164,49600u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació

BP211220

 €314,48880u Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb
secret de conversació, de taula

BP23B228

 €14,78400u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca
de desbloqueig i per a encastar a la porta amb funda

BP24220A

 €1,60800m Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de
cables, de secció 0,5 mm2 cada un

BP271200

 €106,44000u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic

BP2AU010

 €0,16800m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265

BP434510

 €611,16000u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3'', amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de
píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3
lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i
alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge
sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini
per càrrega mínima de 8 Kg, carcassa d'intempèrie amb
parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn

BPA1U020

 €135,85600u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de
muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, per a
muntar superficialment

BPD2A2D0

 €58,92000u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, per
a encastar

BPD3A3F4

 €1,54400u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base
de material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40
mm, per a encastar

BPD4AB20

 €12,16000u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, per a fixar mecànicament

BPD6122M
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 €53,44391m3 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 165 l

D060M0B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,77760/R 1,296000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,77760 0,77760
Materials:

0,130950,727500,180B0111000 =xAiguam3

8,7750013,500000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

19,1812512,375001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

9,8977565,985000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 37,98495 37,98495
Altres:

% 0,1453614,536001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14536 0,14536

COST DIRECTE 53,44391

53,44391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,46455m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,77760/R 1,296000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,77760 0,77760
Materials:

0,130950,727500,180B0111000 =xAiguam3

7,9755012,270000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,4145010,590001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

t

10,6300053,150000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacst

Subtotal... 35,15095 35,15095
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COST DIRECTE 50,46455

50,46455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,82654m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,77760/R 1,296000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,77760 0,77760
Materials:

0,130950,727500,180B0111000 =xAiguam3

7,9755012,270000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,4145010,590001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

t

14,8466365,985000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 39,36758 39,36758
Altres:

% 0,1453614,536001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14536 0,14536

COST DIRECTE 54,82654

54,82654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,72431m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,90720/R 1,296000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90720 0,90720
Materials:

0,145500,727500,200B0111000 =xAiguam3

22,4940013,800001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
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16,4962565,985000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 39,13575 39,13575
Altres:

% 0,1453614,536001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14536 0,14536

COST DIRECTE 54,72431

54,72431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,78436m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,90720/R 1,296000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90720 0,90720
Materials:

0,145500,727500,200B0111000 =xAiguam3

20,9760013,800001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

25,0743065,985000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46,19580 46,19580
Altres:

% 0,1453614,536001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14536 0,14536

COST DIRECTE 61,78436

61,78436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,85131m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,53600/R 14,536001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,53600 14,53600
Maquinària:

0,90720/R 1,296000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
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Subtotal... 0,90720 0,90720
Materials:

0,145500,727500,200B0111000 =xAiguam3

20,4240013,800001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,6932565,985000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,26275 50,26275
Altres:

% 0,1453614,536001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14536 0,14536

COST DIRECTE 65,85131

65,85131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,61153m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26280/R 14,536001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,26280 15,26280
Maquinària:

0,93960/R 1,296000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93960 0,93960
Materials:

0,145500,727500,200B0111000 =xAiguam3

21,1140013,800001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

13,1970065,985000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

28,800000,07200400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 63,25650 63,25650
Altres:

% 0,1526315,263001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15263 0,15263

COST DIRECTE 79,61153

79,61153COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €74,29883m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26280/R 14,536001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,26280 15,26280
Maquinària:

0,93960/R 1,296000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93960 0,93960
Materials:

0,145500,727500,200B0111000 =xAiguam3

19,0440013,800001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

25,0743065,985000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,680000,07200190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 57,94380 57,94380
Altres:

% 0,1526315,263001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15263 0,15263

COST DIRECTE 74,29883

74,29883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61603kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06720/R 16,800000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05968/R 14,920000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,12688 0,12688
Materials:

0,007500,735000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,480380,457501,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,48788 0,48788
Altres:

% 0,001270,127001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00127 0,00127

COST DIRECTE 0,61603
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0,61603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,62390kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06720/R 16,800000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05968/R 14,920000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,12688 0,12688
Materials:

0,007500,735000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,488250,465001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,49575 0,49575
Altres:

% 0,001270,127001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00127 0,00127

COST DIRECTE 0,62390

0,62390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,53065m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5 - 5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B34135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06720/R 16,800000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05968/R 14,920000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,12688 0,12688
Materials:

1,402501,275001,100B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 1,40250 1,40250
Altres:

% 0,001270,127001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00127 0,00127

COST DIRECTE 1,53065

1,53065COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €73.490,08PA Aplicació de mesures per a la Seguretat i Salut segons
l'annèx de Seguretat.

00001 Rend.: 1,000P- 1

 €34.328,00PA Despeses destinades al control de Qualitat dels Materials
segons l'Annex de Qualitat

00003 Rend.: 1,000P- 2

 €19,25m Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre, disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó
HM-15 de 45x25 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, separadors de polietilè cada 3
m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment
acabat

E090T02Q Rend.: 1,000P- 3

 €5,36m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2221422 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56192/R 14,048000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,56192 0,56192
Maquinària:

4,79040/R 31,936000,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 4,79040 4,79040
Altres:

% 0,008430,562001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00843 0,00843

COST DIRECTE 5,36075

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,36075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,97m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

E222B423 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84288/R 14,048000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,84288 0,84288
Maquinària:

5,10976/R 31,936000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 5,10976 5,10976
Altres:

% 0,012640,842671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01264 0,01264



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,96528

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,96528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,70m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

E2252772 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28096/R 14,048000,020A0140000 =xManobreh

6,54120/R 14,536000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,82216 6,82216
Maquinària:

0,83104/R 41,552000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

2,94120/R 6,536000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,77224 3,77224
Altres:

% 0,102336,822001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10233 0,10233

COST DIRECTE 10,69673

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,69673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,82m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

E32515H4 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00800/R 16,800000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

3,37152/R 14,048000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,37952 4,37952
Maquinària:

10,90875/R 109,087500,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 10,90875 10,90875
Materials:

60,4642557,585001,050B0654050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 60,46425 60,46425
Altres:

% 0,065694,379331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,06569 0,06569

COST DIRECTE 75,81821

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,81821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m

E32B300P Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13440/R 16,800000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14920/R 14,920000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,28360 0,28360
Materials:

0,004480,735000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62838 0,62838
Altres:

% 0,004250,283331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00425 0,00425

COST DIRECTE 0,91623

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,91623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,54m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

E32D1A03 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70400/R 16,800000,280A0123000 =xOficial 1a encofradorh

4,69980/R 14,920000,315A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 9,40380 9,40380
Materials:

0,083830,832500,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,472280,315001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,060155,955000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,908820,810001,122B0D81680 =xPlafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,129001,612500,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,337500,337501,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

u
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Subtotal... 1,99158 1,99158
Altres:

% 0,141069,404001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14106 0,14106

COST DIRECTE 11,53644

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,53644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,18m2 Perforació de pantalla en qualsevol tipus de terreny, amb
repercussió de trepan si cal i enderroc de possibles serveis o
estructures existents, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i
formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIIb, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb l'equip de
llots inclòs

E3G5PAN1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

41,37000/R 41,370001,000C3G52600 =xPerforació i col.locació de materials, amb equip de personal i
maquinària, i llot tixotròpic, per a pantalles de 60 cm de gruix

m2

Subtotal... 41,37000 41,37000
Materials:

29,1171458,822500,495B065FORM =xFormigó HA-25/F/20/IIIb de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

1,690650,0975017,340B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

Subtotal... 30,80779 30,80779

COST DIRECTE 72,17779

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,17779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles

E3GB3000 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11760/R 16,800000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10444/R 14,920000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22204 0,22204
Materials:

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62390 0,62390
Altres:

% 0,003330,222001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00333 0,00333
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COST DIRECTE 0,84927

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.393,75u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació

E3GZ1000 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.393,75000/R 3.393,750001,000C3GZ1000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles

u

Subtotal... 3.393,75000 3.393,75000

COST DIRECTE 3.393,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.393,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,26m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaE3GZA600 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83360/R 14,048000,700A0140000 =xManobreh

20,35040/R 14,536001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,18400 30,18400
Maquinària:

8,61840/R 12,312000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 8,61840 8,61840
Altres:

% 0,4527630,184001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,45276 0,45276

COST DIRECTE 39,25516

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,25516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,34m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B 400 S

E3GZJGDB Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,52000/R 16,800001,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,76000/R 16,800000,700A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,09600/R 14,048002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 63,37600 63,37600
Materials:

14,3511852,072500,2756B0651080 =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,275220,832500,3306B0A31000 =xClau acerkg

0,519750,315001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,83816152,392500,0055B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

2,395800,907502,640B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,161251,612500,100B0DZA000 =xDesencofrantl

10,472510,6160317,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 29,01387 29,01387
Altres:

% 0,9506463,376001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,95064 0,95064

COST DIRECTE 93,34051

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,34051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de
contenció amb màquina fresadora i carrega de runa sobre
camió o contenidor

E3GZUS01 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,51925/R 50,385000,050C110A100 =xFresadora per a mur pantallah

0,41552/R 41,552000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 2,93477 2,93477

COST DIRECTE 2,93477

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,93477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,29m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb martell picador i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

E3GZUS02 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18040/R 14,536000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,18040 2,18040
Maquinària:
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0,91109/R 12,312000,074C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,75387/R 50,728000,074C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,41552/R 41,552000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 5,08048 5,08048
Altres:

% 0,032712,180671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03271 0,03271

COST DIRECTE 7,29359

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,59m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

E3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26000/R 16,800000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,10720/R 14,048000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,36720 3,36720
Materials:

4,1769039,780000,105B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 4,17690 4,17690
Altres:

% 0,050513,367331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05051 0,05051

COST DIRECTE 7,59461

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,59461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,74m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E4511AC3 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04800/R 16,800000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

20,22912/R 14,048001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,27712 26,27712
Maquinària:

10,90875/R 109,087500,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 10,90875 10,90875
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Materials:

61,8975058,950001,050B0654040 =xFormigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 61,89750 61,89750
Altres:

% 0,6569326,277202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,65693 0,65693

COST DIRECTE 99,74030

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,74030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,20u Ancoratge format per rodó d'acer tipus B500S, de 16 mm de
diàmetre, de 0,65 m de llargària i encastat un mínim de 0,30
m en pantalla executada, inclosa formació de forat en
pantalla, col·locació de rodó d'acer i part proporcional de
resines epoxi, totalment acabat segons indicacions de la
direcció d'obra

E452TAL5 Rend.: 1,000P- 19

 €84,26m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E4531AH4 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41120/R 16,800000,084A0122000 =xOficial 1a paletah

4,72013/R 14,048000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,13133 6,13133
Maquinària:

15,27225/R 109,087500,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,27225 15,27225
Materials:

62,7007559,715001,050B0653050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 62,70075 62,70075
Altres:

% 0,153286,131202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15328 0,15328

COST DIRECTE 84,25761

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,25761COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,18m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-40/B/20/IIIb de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E4591AH4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20960/R 16,800000,072A0122000 =xOficial 1a paletah

4,04582/R 14,048000,288A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,25542 5,25542
Maquinària:

13,09050/R 109,087500,120C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,09050 13,09050
Materials:

62,7007559,715001,050B0653050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 62,70075 62,70075
Altres:

% 0,131395,255602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13139 0,13139

COST DIRECTE 81,17806

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,17806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,77m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació,
HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

E45C19H4 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90720/R 16,800000,054A0122000 =xOficial 1a paletah

3,03437/R 14,048000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,94157 3,94157
Maquinària:

9,81788/R 109,087500,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,81788 9,81788
Materials:

60,9093059,715001,020B0653050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 60,90930 60,90930
Altres:

% 0,098543,941602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09854 0,09854
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COST DIRECTE 74,76729

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,76729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,31m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E45CA9H4 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00800/R 16,800000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

3,37152/R 14,048000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,37952 4,37952
Maquinària:

10,90875/R 109,087500,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 10,90875 10,90875
Materials:

60,9093059,715001,020B0653050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 60,90930 60,90930
Altres:

% 0,109494,379602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10949 0,10949

COST DIRECTE 76,30706

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,30706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75m2 Remolinat mecànic de llosa de formigóE45CREM1 Rend.: 1,000P- 24

 €0,85kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pilars

E4B13000 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11760/R 16,800000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10444/R 14,920000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22204 0,22204
Materials:

0,003680,735000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62758 0,62758
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Altres:

% 0,003330,222001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00333 0,00333

COST DIRECTE 0,85295

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,85295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues

E4B35000 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16800/R 16,800000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14920/R 14,920000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31720 0,31720
Materials:

0,006620,735000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,63052 0,63052
Altres:

% 0,004760,317331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00476 0,00476

COST DIRECTE 0,95248

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
industrialitzats

E4B93000 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16800/R 16,800000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14920/R 14,920000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31720 0,31720
Materials:

0,007350,735000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,63125 0,63125
Altres:

% 0,004760,317331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,00476 0,00476

COST DIRECTE 0,95321

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T
6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents

E4B9DA66 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26880/R 16,800000,016A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,23872/R 14,920000,016A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,50752 0,50752
Materials:

0,008820,735000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,530651,530651,000D0B34135 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5 - 5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 1,53947 1,53947
Altres:

% 0,007610,507331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00761 0,00761

COST DIRECTE 2,05460

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses

E4BC3000 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20160/R 16,800000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14920/R 14,920000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35080 0,35080
Materials:

0,008820,735000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,63272 0,63272
Altres:

% 0,005260,350671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00526 0,00526
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COST DIRECTE 0,98878

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,98878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,22m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada
ó rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

E4D1K123 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71200/R 16,800000,340A0123000 =xOficial 1a encofradorh

5,07280/R 14,920000,340A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 10,78480 10,78480
Materials:

0,065515,955000,011B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

9,936008,280001,200B0DG1110 =xAmortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler
fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part
proporcional d'accessoris

m2

0,161251,612500,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 10,16276 10,16276
Altres:

% 0,2696210,784802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26962 0,26962

COST DIRECTE 21,21718

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,21718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,06m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m

E4D31503 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40000/R 16,800000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,46000/R 14,920000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,86000 15,86000
Materials:

0,083830,832500,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,377690,315001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,179845,955000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,809680,735001,1016B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,129001,612500,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,225000,225001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

u



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,80504 1,80504
Altres:

% 0,3965015,860002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39650 0,39650

COST DIRECTE 18,06154

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,06154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,35m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

E4DC1D02 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,44000/R 16,800000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,44400/R 14,920000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,88400 23,88400
Materials:

0,083830,832500,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,311850,315000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,28955152,392500,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,089925,955000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,998250,907501,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,096751,612500,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,87015 1,87015
Altres:

% 0,5971023,884002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,59710 0,59710

COST DIRECTE 26,35125

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,35125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,49m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist

E4DCAD02 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,48000/R 16,800001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

14,92000/R 14,920001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 33,40000 33,40000
Materials:

0,083830,832500,1007B0A31000 =xClau acerkg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,408870,315001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,57909152,392500,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,089925,955000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,998250,907501,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,096751,612500,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,25671 2,25671
Altres:

% 0,8350033,400002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,83500 0,83500

COST DIRECTE 36,49171

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,49171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E4E2451E Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39200/R 16,800000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

3,93344/R 14,048000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,32544 11,32544
Materials:

11,025000,8400013,125B0E244F1 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a
revestir

u

0,7784861,784360,0126D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 11,80348 11,80348
Altres:

% 0,3397611,325333,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,33976 0,33976

COST DIRECTE 23,46868

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,46868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,49m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E4E2561E Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,06400/R 16,800000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

4,21440/R 14,048000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,27840 12,27840
Materials:

12,810000,9760013,125B0E244L1 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a
revestir

u

1,0379861,784360,0168D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 13,84798 13,84798
Altres:

% 0,3683512,278333,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,36835 0,36835

COST DIRECTE 26,49473

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,49473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16800/R 16,800000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,16800 0,16800
Materials:

0,003680,735000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,623900,623901,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,62758 0,62758
Altres:

% 0,002520,168001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00252 0,00252

COST DIRECTE 0,79810

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,79810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,20m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat
manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,72000/R 16,800000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

22,47680/R 14,048001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,19680 29,19680
Materials:

57,5678754,826541,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 57,56787 57,56787
Altres:

% 0,4379529,196671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43795 0,43795

COST DIRECTE 87,20262

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,20262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,91m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

E612B51K Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23040/R 16,800000,728A0122000 =xOficial 1a paletah

5,05728/R 14,048000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,28768 17,28768
Materials:

5,491200,1760031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

1,6957379,611530,0213D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,18693 7,18693
Altres:

% 0,4321917,287602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43219 0,43219

COST DIRECTE 24,90680

0,00%DESPESES INDIRECTES



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,90680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,66m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E614HSAK Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72800/R 16,800000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

3,23104/R 14,048000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,95904 10,95904
Materials:

3,420180,1520022,5012B0FA12A0 =xTotxana de 29x14x10 cmu

1,0031179,611530,0126D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 4,42329 4,42329
Altres:

% 0,2739810,959202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27398 0,27398

COST DIRECTE 15,65631

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,65631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,10m2 Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2,
col.locada sobre làmina separadora

E71387RK Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,36000/R 16,800000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,49200/R 14,920000,100A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 4,85200 4,85200
Materials:

6,582405,984001,100B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

0,589600,536001,100B7B11700 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 7,17200 7,17200
Altres:

% 0,072784,852001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07278 0,07278
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 12,09678

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,09678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,12m2 Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

E721BC95 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 16,800000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,23800/R 14,920000,150A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 7,27800 7,27800
Materials:

6,512005,920001,100B712A09A =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130
g/m2 i acabat de color estandard

m2

0,216000,720000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 6,72800 6,72800
Altres:

% 0,109177,278001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10917 0,10917

COST DIRECTE 14,11517

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,11517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
100 a 110 g/m2, col.locada no adherida

E7B11A0L Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67200/R 16,800000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,29840/R 14,920000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 0,97040 0,97040
Materials:

0,660000,600001,100B7B11A00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,66000 0,66000
Altres:

% 0,014560,970671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01456 0,01456
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COST DIRECTE 1,64496

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,64496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col.locada no adherida

E7B21E0L Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50400/R 16,800000,030A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,22380/R 14,920000,015A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 0,72780 0,72780
Materials:

0,149600,136001,100B7711F00 =xVel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2m2

Subtotal... 0,14960 0,14960
Altres:

% 0,010920,728001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01092 0,01092

COST DIRECTE 0,88832

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,88832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,31m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat

E7Z26D31 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84800/R 16,800000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

1,68576/R 14,048000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,53376 3,53376
Materials:

1,7238254,724310,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,72382 1,72382
Altres:

% 0,053013,534001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05301 0,05301

COST DIRECTE 5,31059

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,31059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,61m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de
polièster de 130 g/m2, amb acabat de color estandard,
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb
oxiasfalt

E7Z31GR3 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,16000/R 16,800001,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

8,95200/R 14,920000,600A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 29,11200 29,11200
Materials:

1,290240,512002,520B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg

10,542409,584001,100B712A0RA =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de
color estandard

m2

0,226800,720000,315B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 12,05944 12,05944
Altres:

% 0,4366829,112001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43668 0,43668

COST DIRECTE 41,60812

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,60812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81121D2 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72800/R 16,800000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

3,23104/R 14,048000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,95904 10,95904
Materials:

0,9193754,724310,0168D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 0,91937 0,91937
Altres:

% 0,2739810,959202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27398 0,27398
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COST DIRECTE 12,15239

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,15239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,38m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81131E2 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40000/R 16,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,51200/R 14,048000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,91200 11,91200
Materials:

1,1677261,784360,0189D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,16772 1,16772
Altres:

% 0,2978011,912002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,29780 0,29780

COST DIRECTE 13,37752

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,37752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,03m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m,
amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E823123V Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 16,800000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,40480/R 14,048000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,44480 6,44480
Materials:

0,102960,208000,495B05A2102 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, blanca

kg

1,119550,224004,998B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

7,198406,544001,100B0FH1172 =xRajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25
peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 8,42091 8,42091
Altres:

% 0,161126,444802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,16112 0,16112

COST DIRECTE 15,02683

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,02683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,87m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <=3 m,
amb pedra granítica nacional, amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva
a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E83C1BEE Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,32000/R 16,800001,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

8,07760/R 14,048000,575A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,39760 27,39760
Materials:

83,4310582,605001,010B0G1KA0D =xPedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada
preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

m2

1,760000,1760010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,236520,584000,405B9CZ1000 =xBeurada blancakg

1,1492154,724310,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

0,0724465,851310,0011D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 86,64922 86,64922
Altres:

% 0,8219327,397673,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,82193 0,82193

COST DIRECTE 114,86875

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,86875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,21m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
120x60 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada

E84411AA Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,69600/R 16,800000,220A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
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1,04440/R 14,920000,070A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 4,74040 4,74040
Materials:

3,108002,960001,050B8441100 =xPlaca de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, de
120x60 cm

m2

2,288002,288001,000B84ZA0B0 =xEntramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, per a cel ras de plaques de 60x120 cm

m2

Subtotal... 5,39600 5,39600
Altres:

% 0,071114,740671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07111 0,07111

COST DIRECTE 10,20751

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,20751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,19m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 16,800000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,14920/R 14,920000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,82920 1,82920
Materials:

1,331472,664000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,33147 1,33147
Altres:

% 0,027441,829331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02744 0,02744

COST DIRECTE 3,18811

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,18811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,28m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E89AABJ0 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,76000/R 16,800000,700A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,04440/R 14,920000,070A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,80440 12,80440
Materials:
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1,927807,560000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,354566,640000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 3,28236 3,28236
Altres:

% 0,1920712,804671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19207 0,19207

COST DIRECTE 16,27883

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,27883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de
separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

E89BABJ0 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,73600/R 16,800000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,74600/R 14,920000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,48200 9,48200
Materials:

1,927807,560000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,354566,640000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 3,28236 3,28236
Altres:

% 0,142239,482001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14223 0,14223

COST DIRECTE 12,90659

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,90659COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,93m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

E89F5BJB Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94000/R 16,800000,175A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,29840/R 14,920000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,23840 3,23840
Materials:

0,308457,560000,0408B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,338646,640000,051B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg
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Subtotal... 0,64709 0,64709
Altres:

% 0,048583,238671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04858 0,04858

COST DIRECTE 3,93407

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,93407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

E9232B91 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70240/R 14,048000,050A0140000 =xManobreh

1,45360/R 14,536000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,15600 2,15600
Maquinària:

0,45560/R 9,112000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,45560 0,45560
Materials:

3,3481712,502500,2678B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 3,34817 3,34817
Altres:

% 0,032342,156001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03234 0,03234

COST DIRECTE 5,99211

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,66m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix

E93617B0 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84800/R 16,800000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

3,37152/R 14,048000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,21952 5,21952
Materials:

5,3634752,072500,103B0651080 =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 5,36347 5,36347
Altres:
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% 0,078295,219331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07829 0,07829

COST DIRECTE 10,66128

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,66128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,66m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

E93A13D0 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34400/R 16,800000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

2,52864/R 14,048000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,87264 3,87264
Materials:

0,007730,736000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixm2

1,7238254,724310,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 1,73155 1,73155
Altres:

% 0,058093,872671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05809 0,05809

COST DIRECTE 5,66228

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,66228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,62m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà
bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat

E9890001 Rend.: 1,000P- 58

 €11,86m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà
bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, afegint
carburundum, totalment acabat

E9890002 Rend.: 1,000P- 59

 €189,41m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb
una cara polida i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

E9B4127K Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

18,48000/R 16,800001,100A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

7,72640/R 14,048000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,20640 26,20640
Materials:

160,43850158,850001,010B0G1KA04 =xPedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

m2

0,369600,616000,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

2,0062179,611530,0252D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 162,81431 162,81431
Altres:

% 0,3931026,206671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39310 0,39310

COST DIRECTE 189,41381

0,00%DESPESES INDIRECTES

189,41381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,93m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

E9C11312 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 16,800000,250A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,86500/R 14,920000,125A0137000 =xAjudant col.locadorh

0,70240/R 14,048000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,76740 6,76740
Materials:

0,4661113,432500,0347B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmt

9,457449,272001,020B9C11312 =xTerratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a ús
interior intens

m2

0,988680,616001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,1492154,724310,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 12,06144 12,06144
Altres:

% 0,101516,767331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10151 0,10151
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COST DIRECTE 18,93035

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,93035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,61m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

E9G2468K Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19200/R 16,800000,190A0121000 =xOficial 1ah

3,93344/R 14,048000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,12544 7,12544
Maquinària:

8,72700/R 109,087500,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

2,33280/R 58,320000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,36860/R 3,880000,095C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 11,42840 11,42840
Materials:

56,7157554,015001,050B0651670 =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

12,23439352,576000,0347B9GZ1210 =xPols de quars de color grist

Subtotal... 68,95014 68,95014
Altres:

% 0,106887,125331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10688 0,10688

COST DIRECTE 87,61086

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,61086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

E9U21BAD Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52000/R 16,800000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,74600/R 14,920000,050A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 3,26600 3,26600
Materials:

0,061910,616000,1005B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

2,790722,736001,020B9U21BA0 =xSòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriam
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0,0602054,724310,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 2,91283 2,91283
Altres:

% 0,048993,266001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04899 0,04899

COST DIRECTE 6,22782

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,13m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E9V1320K Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40000/R 16,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

7,02400/R 14,048000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,42400 15,42400
Materials:

0,071960,072000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,489720,616000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

39,7147238,936001,020B9V13200 =xEsglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa

m

1,1941779,611530,015D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 41,47057 41,47057
Altres:

% 0,2313615,424001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23136 0,23136

COST DIRECTE 57,12593

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,12593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,87m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per
una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E9V2ABKK Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,24000/R 16,800000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

3,86320/R 14,048000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10320 13,10320
Materials:

0,071960,072000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,489720,616000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

25,0104024,520001,020B9V2ABK0 =xEsglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat

m

1,0031179,611530,0126D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 26,57519 26,57519
Altres:

% 0,1965513,103331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19655 0,19655

COST DIRECTE 39,87494

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,87494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,82m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E9VZ19AK Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24000/R 16,800000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

3,86320/R 14,048000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10320 13,10320
Materials:

1,520030,1520010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 29x14x10 cmu

1,0031179,611530,0126D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,52314 2,52314
Altres:

% 0,1965513,103331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19655 0,19655

COST DIRECTE 15,82289

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,82289COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,71m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraE9Z2A100 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37600/R 16,800000,320A0128000 =xOficial 1a polidorh

0,70240/R 14,048000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,07840 6,07840
Maquinària:

0,37120/R 1,856000,200C2007000 =xPolidorah

0,16992/R 1,416000,120C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0,54112 0,54112
Altres:

% 0,091186,078671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09118 0,09118

COST DIRECTE 6,71070

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,71070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,36m2 Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant
i motoritzada, de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer
galvanitzat, amb premarc de tub d'acer galvanitzat, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

EARA1973 Rend.: 1,000P- 68

 €737,44u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues
fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de
tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i
accessoris de muntatge, fixat a la porta

EAW81411 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,09600/R 17,360001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,41200/R 14,920001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,50800 35,50800
Materials:

701,04000701,040001,000BAW81411 =xAutomatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues
fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de
tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i
accessoris de muntatge, per a fixar a la porta

u

Subtotal... 701,04000 701,04000
Altres:

% 0,8877035,508002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,88770 0,88770

COST DIRECTE 737,43570

0,00%DESPESES INDIRECTES
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737,43570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,10u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90
de dimensions de 60x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic,
incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

EB120009 Rend.: 1,000P- 70

 €235,75u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90
de dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic,
incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

EB120010 Rend.: 1,000P- 71

 €258,75u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90
de dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic,
incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

EB120011 Rend.: 1,000P- 72

 €283,07u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb
espiera, RF-90 de dimensions de 90x205 cm, de planxa
d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i
barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment
acabada i muntada

EB120020 Rend.: 1,000P- 73

 €324,55u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredera
M4, RF-90 de dimensions de 110x205 cm, de planxa d'acer
galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra
antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

EB120030 Rend.: 1,000P- 74

 €77,85m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T
35.4,5 cada 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de
d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o
llosa d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment
acabat

EB12BAR1 Rend.: 1,000P- 75

 €252,90m Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable i
vidre, totalment acabada segons plànols de detall i
col·locada segons indicacions de la direcció de les obres

EB12BAR2 Rend.: 1,000P- 76

 €35.000,00pa Edicle aparcament de 1275x200 cm de mides en planta i 330
cm d'alçària i porta d'accés, amb perfils d'acer inoxidable
AISI 316 polit i abrillantat, soldadura a taller amb atmosfera
d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb
butiral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona
neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i
projector PR-20 amb làmpada halòena, col·locat amb
ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm,
totalment equipat e instal·lat

EB12P101 Rend.: 1,000P- 77
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 €30,95u Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat
mecànicament a la paret, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres

EB12PAS1 Rend.: 1,000P- 78

 €63,20u Subministrament i col·locació de passamà d'acer inoxidable
AISI 316, fixat mecànicament a la paret, totalment acabat
segons indicacions de la direcció de les obres

EB12PAS2 Rend.: 1,000P- 79

 €14,56m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B
de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B771 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04800/R 16,800000,360A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,68560/R 14,920000,180A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 8,73360 8,73360
Materials:

3,640002,600001,400BD13177B =xTub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

0,609601,016000,600BD1Z2000 =xBrida per a tub de PVCu

1,380724,184000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,064000,064001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 5,69432 5,69432
Altres:

% 0,131008,733331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13100 0,13100

COST DIRECTE 14,55892

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,55892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,14m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B
de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B871 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38400/R 16,800000,380A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,83480/R 14,920000,190A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 9,21880 9,21880
Materials:

4,155202,968001,400BD13187B =xTub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

0,609601,016000,600BD1Z2000 =xBrida per a tub de PVCu

1,929845,848000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu
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0,088000,088001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 6,78264 6,78264
Altres:

% 0,138289,218671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13828 0,13828

COST DIRECTE 16,13972

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,13972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,92u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

ED353652 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,12000/R 16,800003,400A0122000 =xOficial 1a paletah

25,28640/R 14,048001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 82,40640 82,40640
Materials:

0,000730,727500,001B0111000 =xAiguam3

0,2111565,985000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

9,151470,1760051,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

5,0504553,443910,0945D060M0B1 =xFormigó 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 165 l

m3

10,8669779,611530,1365D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 25,28077 25,28077
Altres:

% 1,2361082,406671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,23610 1,23610

COST DIRECTE 108,92327

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,92327COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €150,78u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

ED354962 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,60000/R 16,800004,500A0122000 =xOficial 1a paletah

33,71520/R 14,048002,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 109,31520 109,31520
Materials:

0,001460,727500,002B0111000 =xAiguam3

0,4157165,985000,0063B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

13,377760,1760076,010B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

8,8129053,443910,1649D060M0B1 =xFormigó 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 165 l

m3

17,2199779,611530,2163D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 39,82780 39,82780
Altres:

% 1,63973109,315331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,63973 1,63973

COST DIRECTE 150,78273

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,78273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,81m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

ED5H1188 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70400/R 16,800000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,90016/R 14,048000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,60416 10,60416
Materials:

4,5794440,815000,1122B0641080 =xFormigó 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

m3
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40,4712038,544001,050BD5H1188 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior

100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

m

Subtotal... 45,05064 45,05064
Altres:

% 0,1590610,604001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15906 0,15906

COST DIRECTE 55,81386

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,81386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,17m Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig
tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3

ED757514 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25120/R 16,800000,134A0122000 =xOficial 1a paletah

2,62698/R 14,048000,187A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,87818 4,87818
Materials:

14,0928513,421761,050BD757000 =xTub de PVC per a clavegueró, de D 315 mm i de llargària 4
m, com a màxim

m

11,2031350,464550,222D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 25,29598 25,29598

COST DIRECTE 30,17416

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,17416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.000,00u Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de
formigó armat de 20 cm de gruix, inclosa tapa de registre,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

ED75ATC1 Rend.: 1,000P- 86

 €17,44m Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

ED7FL008 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 16,800000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,98400/R 14,920000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh
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1,40480/R 14,048000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,06880 6,06880
Materials:

2,5713540,815000,063B0641080 =xFormigó 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

m3

4,452002,968001,500BD13187B =xTub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

4,2530412,888000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 11,27639 11,27639
Altres:

% 0,091036,068671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09103 0,09103

COST DIRECTE 17,43622

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,43622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,59m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

ED7FL009 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 16,800000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,98400/R 14,920000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

1,40480/R 14,048000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,06880 6,06880
Materials:

2,5713540,815000,063B0641080 =xFormigó 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

m3

5,604003,736001,500BD13299B =xTub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

m

4,2530412,888000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 12,42839 12,42839
Altres:

% 0,091036,068671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09103 0,09103

COST DIRECTE 18,58822

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,58822COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,59m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

ED7FL00A Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 16,800000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,98400/R 14,920000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

1,40480/R 14,048000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,06880 6,06880
Materials:

2,5713540,815000,063B0641080 =xFormigó 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

m3

8,424005,616001,500BD132A9B =xTub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

m

7,4342422,528000,330BDW3BA00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmu

Subtotal... 18,42959 18,42959
Altres:

% 0,091036,068671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09103 0,09103

COST DIRECTE 24,58942

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,58942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,35m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
1´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

EF216211 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86440/R 17,360000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,46180/R 14,920000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,32620 5,32620
Materials:

0,110880,336000,330B0A71E00 =xAbraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interioru

4,936804,840001,020BF216200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

0,678004,520000,150BFW21610 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´, per a roscar

u

0,216000,432000,500BFY21610 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, roscat

u

Subtotal... 5,94168 5,94168
Altres:

% 0,079895,326001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07989 0,07989
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COST DIRECTE 11,34777

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,34777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,62m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
1 1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

EF218211 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,03440/R 17,360000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,32680/R 14,920000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,36120 9,36120
Materials:

0,136880,472000,290B0A71H00 =xAbraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interioru

6,177126,056001,020BF218200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

1,396809,312000,150BFW21810 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

u

0,412000,824000,500BFY21810 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

u

Subtotal... 8,12280 8,12280
Altres:

% 0,140429,361331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14042 0,14042

COST DIRECTE 17,62442

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,62442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,61m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
3 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

EF219211 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77040/R 17,360000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,81880/R 14,920000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,58920 12,58920
Materials:

0,315120,808000,390B0A71K00 =xAbraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interioru

8,731208,560001,020BF219200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

2,1996014,664000,150BFW21910 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2´´, per a roscar

u
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0,584001,168000,500BFY21910 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´, roscat
u

Subtotal... 11,82992 11,82992
Altres:

% 0,1888412,589331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18884 0,18884

COST DIRECTE 24,60796

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,60796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,70m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
2 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

EF21D211 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,62400/R 17,360000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,81880/R 14,920000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,44280 21,44280
Materials:

0,237601,080000,220B0A71N00 =xAbraçadora metàl.lica, de 63 mm de diàmetre interioru

9,792009,600001,020BF21D200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 21/2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

1,440009,600000,150BFW21D10 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2 1/2´´, per a roscar

u

1,468002,936000,500BFY21D10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

u

Subtotal... 12,93760 12,93760
Altres:

% 0,3216421,442671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32164 0,32164

COST DIRECTE 34,70204

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,70204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,50m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

EF52A3B2 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77760/R 17,360000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,38720/R 14,920000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,16480 5,16480
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Materials:

0,124800,312000,400B0A71C00 =xAbraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interioru

3,370083,304001,020BF52A300 =xTub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

m

0,528001,760000,300BFW52AB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,232000,232001,000BFY52AB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 4,25488 4,25488
Altres:

% 0,077475,164671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07747 0,07747

COST DIRECTE 9,49715

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,35m Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

EFA1A445 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16640/R 17,360000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,58080/R 14,920000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,74720 7,74720
Materials:

1,754401,720001,020BFA1A440 =xTub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar

m

1,528805,096000,300BFWA1A40 =xAccessori per a tub de PVC a pressió, de 80 mm de diàmetre
nominal exterior, per a encolar

u

0,200000,200001,000BFYA1A40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a
pressió, de 80 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

u

Subtotal... 3,48320 3,48320
Altres:

% 0,116217,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11621 0,11621

COST DIRECTE 11,34661

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,34661COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,74m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

EFC19B22 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73600/R 17,360000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49200/R 14,920000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,22800 3,22800
Materials:

1,212000,808001,500B0A71K00 =xAbraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interioru

5,051044,952001,020BFC19B00 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre
75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

2,023206,744000,300BFWC1920 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, per a soldar

u

0,176000,176001,000BFYC1920 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat

u

Subtotal... 8,46224 8,46224
Altres:

% 0,048423,228001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04842 0,04842

COST DIRECTE 11,73866

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,73866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €222,47u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment

EG112692 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 17,360001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 14,896001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

173,57600173,576001,000BG112690 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema Unesa número 7

u

7,968007,968001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 181,54400 181,54400
Altres:

% 0,6048040,320001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,60480 0,60480

COST DIRECTE 222,46880

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

222,46880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.000,00u Ajudes de ram de paletaEG11AJD1 Rend.: 1,000P- 98

 €7.800,00u Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus
Flygt, model CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb
connexió de descàrrega, trampes d'accés, reguladors de
nivell, quadre elèctric en caixa metàl.lica de protecció i
commandament automètic de bombes, quadre d'alarma òptic
i sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció
DN-100, vàlvules de comporta de DN-100 i tubs guia de
DN-2'', totalment instal.lat i provat

EG11BOM1 Rend.: 1,000P- 99

 €2.000,00u Formació d'escomesa per a instal.lació contraincendis,
totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora, inclòs pericó de connexió

EG11ESC2 Rend.: 1,000P- 100

 €750,00u Treballs de posta en marxa, regulació i proves de
funcionament, elaboració dels plànols as-built, de les
instruccions de manteniment i dels treballs de manteniment
preventiu de l'equip de bombeig

EG11POS1 Rend.: 1,000P- 101

 €5,81u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb
grau de protecció normal, muntada superficialment

EG151212 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,23440/R 14,896000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,83840 4,83840
Materials:

0,680000,680001,000BG151212 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb
grau de protecció normal i per a muntar superficialment

u

0,216000,216001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 0,89600 0,89600
Altres:

% 0,072584,838671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07258 0,07258

COST DIRECTE 5,80698

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,80698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,06u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal, encastada

EG161611 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,68000/R 17,360000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,23440/R 14,896000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,91440 10,91440
Materials:

1,984001,984001,000BG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció normal i per a encastar

u

Subtotal... 1,98400 1,98400
Altres:

% 0,1637210,914671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16372 0,16372

COST DIRECTE 13,06212

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,06212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,60u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2
fileres 480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

EG1B0662 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,91568/R 14,896000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,64448 10,64448
Materials:

248,80000248,800001,000BG1B0660 =xArmari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2
fileres 480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

u

Subtotal... 248,80000 248,80000
Altres:

% 0,1596710,644671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15967 0,15967

COST DIRECTE 259,60415

0,00%DESPESES INDIRECTES

259,60415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €445,97u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5
fileres 950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

EG1B0859 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68000/R 17,360000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,44800/R 14,896000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,12800 16,12800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

429,60000429,600001,000BG1B0850 =xArmari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5
fileres 950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

u

Subtotal... 429,60000 429,60000
Altres:

% 0,2419216,128001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24192 0,24192

COST DIRECTE 445,96992

0,00%DESPESES INDIRECTES

445,96992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.130,96u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una
potència de 59 a 118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat,
base de fusibles amb fusibles, amb comptadors multifunció
trafos 200/5 , ICP 160A i nucli toroidal . col.locat
superficialment

EG1PU200 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,44000/R 17,360004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

59,58400/R 14,896004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 129,02400 129,02400
Materials:

2.000,000002.000,000001,000BG1PU200 =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una
potència de 59 a 118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat,
base de fusibles amb fusibles, amb comptadors multifunció
trafos 200/5 , ICP 160A i nucli toroidal . col.locat
superficialment

u

Subtotal... 2.000,00000 2.000,00000
Altres:

% 1,93536129,024001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,93536 1,93536

COST DIRECTE 2.130,95936

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.130,95936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

EG21271J Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,64232/R 17,360000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,38712 1,38712
Materials:

0,505920,496001,020BG212710 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,104000,104001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,60992 0,60992
Altres:

% 0,020811,387331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02081 0,02081

COST DIRECTE 2,01785

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

EG21H71J Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64232/R 17,360000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,38712 1,38712
Materials:

1,778881,744001,020BG21H710 =xTub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,104000,104001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,88288 1,88288
Altres:

% 0,020811,387331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02081 0,02081

COST DIRECTE 3,29081

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,29081COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,16m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

EG21H81J Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69440/R 17,360000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,43920 1,43920
Materials:

2,594882,544001,020BG21H810 =xTub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,104000,104001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,69888 2,69888
Altres:

% 0,021591,439331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02159 0,02159

COST DIRECTE 4,15967

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,15967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222811 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27776/R 17,360000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29792/R 14,896000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,57568 0,57568
Materials:

0,187680,184001,020BG222810 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,18768 0,18768
Altres:

% 0,008640,576001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00864 0,00864

COST DIRECTE 0,77200

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,77200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

EG22H511 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27776/R 17,360000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,29792/R 14,896000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,57568 0,57568
Materials:

0,350880,344001,020BG22H510 =xTub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,35088 0,35088
Altres:

% 0,008640,576001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00864 0,00864

COST DIRECTE 0,93520

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,93520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,81m Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i
300 mm d'amplària, fixada amb suports de sostre omega
click de 300 mm, amb separador i tapa , tots en material
galvanitzat en calent . muntada penjada del sostre.

EG2D210A Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43400/R 17,360000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,17880 1,17880
Materials:

6,000006,000001,000BG2D2100 =xSafata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i
300 mm d'amplària, fixada amb suports de sostre omega
click de 300 mm, amb separador i tapa , tots en material
galvanitzat en calent 

m

1,616001,616001,000BGW2D000 =xPart proporcional d'accessoris per a safates metàl.liquesu

Subtotal... 7,61600 7,61600
Altres:

% 0,017681,178671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,01768 0,01768

COST DIRECTE 8,81248

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,81248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

EG31E206 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22344/R 14,896000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48384 0,48384
Materials:

1,795201,760001,020BG31E301 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 3x2,5 mm2

m

Subtotal... 1,79520 1,79520
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726

COST DIRECTE 2,28630

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,28630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,59m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200 ,de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

EG31E306 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22344/R 14,896000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48384 0,48384
Materials:

1,101601,080001,020BG31E300 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 3x1,5 mm2

m

Subtotal... 1,10160 1,10160
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,59270

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,59270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,82m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200,de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

EG31E406 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22344/R 14,896000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48384 0,48384
Materials:

2,325602,280001,020BG31E400 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 3x4 mm2

m

Subtotal... 2,32560 2,32560
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726

COST DIRECTE 2,81670

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,81670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub

EG31E506 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69440/R 17,360000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59584/R 14,896000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,29024 1,29024
Materials:

2,570402,520001,020BG31E500 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x2.5mm2

m

Subtotal... 2,57040 2,57040
Altres:

% 0,019351,290001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01935 0,01935
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,87999

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,87999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 5x4mm2, col.locat en tub

EG31E606 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69440/R 17,360000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59584/R 14,896000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,29024 1,29024
Materials:

3,672003,600001,020BG31E600 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x4mm2

m

Subtotal... 3,67200 3,67200
Altres:

% 0,019351,290001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01935 0,01935

COST DIRECTE 4,98159

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,98159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció5x6 mm2, col.locat en tub

EG31N306 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22344/R 14,896000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48384 0,48384
Materials:

5,304005,200001,020BG31N300 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x6 mm2

m

Subtotal... 5,30400 5,30400
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,79510

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,79510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,08m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

EG31N406 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22344/R 14,896000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48384 0,48384
Materials:

9,588009,400001,020BG31N400 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x10 mm2

m

Subtotal... 9,58800 9,58800
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726

COST DIRECTE 10,07910

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,07910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,14m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

EG31N506 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69440/R 17,360000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,59584/R 14,896000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,29024 1,29024
Materials:

12,8275212,576001,020BG31N500 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x16 mm2

m

Subtotal... 12,82752 12,82752
Altres:

% 0,019351,290001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01935 0,01935
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 14,13711

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,13711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,02m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

EG380B02 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,58320 5,58320
Materials:

1,109761,088001,020BG380B00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,240000,240001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,34976 1,34976
Altres:

% 0,083755,583331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08375 0,08375

COST DIRECTE 7,01671

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,01671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,32u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A99 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,45120 6,45120
Materials:

6,520006,520001,000BG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,256000,256001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 6,77600 6,77600
Altres:

% 0,096776,451331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09677 0,09677
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 13,32397

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,32397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,44u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9B Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,45120 6,45120
Materials:

6,632006,632001,000BG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,256000,256001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 6,88800 6,88800
Altres:

% 0,096776,451331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09677 0,09677

COST DIRECTE 13,43597

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,43597COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,92u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415DJD Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99280/R 17,360000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,97200 6,97200
Materials:

31,5920031,592001,000BG415DJD =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,256000,256001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
u

Subtotal... 31,84800 31,84800
Altres:

% 0,104586,972001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10458 0,10458

COST DIRECTE 38,92458

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,92458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,05u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415DJK Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,70800 8,70800
Materials:

88,9520088,952001,000BG415DJK =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,256000,256001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 89,20800 89,20800
Altres:

% 0,130628,708001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13062 0,13062

COST DIRECTE 98,04662

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,04662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,98u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de
40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42129H Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,07600/R 17,360000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,05520 9,05520
Materials:

17,5520017,552001,000BG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de
40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,232000,232001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 17,78400 17,78400
Altres:

% 0,135839,055331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13583 0,13583

COST DIRECTE 26,97503

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,97503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,16u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4243JD Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68000/R 17,360000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,65920 11,65920
Materials:

67,0960067,096001,000BG4243JD =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,232000,232001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 67,32800 67,32800
Altres:

% 0,1748911,659331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17489 0,17489

COST DIRECTE 79,16209

0,00%DESPESES INDIRECTES
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79,16209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,26u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4243JK Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68000/R 17,360000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,65920 11,65920
Materials:

91,1920091,192001,000BG4243JK =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,232000,232001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 91,42400 91,42400
Altres:

% 0,1748911,659331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17489 0,17489

COST DIRECTE 103,25809

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,25809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,37u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb
base de grandària 2, muntat superficialment amb cargols

EG43D142 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20800/R 17,360000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,48960/R 14,896000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,69760 6,69760
Materials:

19,7920019,792001,000BG43D140 =xTallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb
base de grandària 2

u

0,152000,152001,000BGW43000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

0,632000,632001,000BGY43000 =xPart proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

Subtotal... 20,57600 20,57600
Altres:

% 0,100466,697331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,10046 0,10046

COST DIRECTE 27,37406

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,37406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,36u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U010 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,21680 4,21680
Materials:

7,800007,800001,000BG47U010 =xInterruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u

0,280000,280001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 8,08000 8,08000
Altres:

% 0,063254,216671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06325 0,06325

COST DIRECTE 12,36005

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,36005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,06u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U030 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 14,896000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,21680 4,21680
Materials:

44,4960044,496001,000BG47U030 =xInterruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u

0,280000,280001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 44,77600 44,77600
Altres:

% 0,063254,216671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06325 0,06325
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 49,05605

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,05605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,84u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i
muntat a quadre

EG4R34B2 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,70800 8,70800
Materials:

38,0000038,000001,000BG4R34B0 =xContactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i
muntat a quadre

u

Subtotal... 38,00000 38,00000
Altres:

% 0,130628,708001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13062 0,13062

COST DIRECTE 46,83862

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,83862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a 7 minuts
muntat a quadre

EG4R34B3 Rend.: 1,000P- 133

 €8,47u Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret

EG628296 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98117/R 14,896000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,58517 4,58517
Materials:

3,816003,816001,000BG628296 =xInterruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret

u

Subtotal... 3,81600 3,81600
Altres:

% 0,068784,585331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06878 0,06878
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COST DIRECTE 8,46995

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,46995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

EG63D15S Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,72597/R 14,896000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,32997 5,32997
Materials:

4,360004,360001,000BG63D15S =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

u

0,224000,224001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 4,58400 4,58400
Altres:

% 0,079955,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07995 0,07995

COST DIRECTE 9,99392

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,99392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,13u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà

EG64B176 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,72597/R 14,896000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,32997 5,32997
Materials:

1,480001,480001,000BG64B176 =xPolsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu mitjà,

u

0,240000,240001,000BGW64000 =xPart proporcional d'accessoris per a polsadorsu

Subtotal... 1,72000 1,72000
Altres:

% 0,079955,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07995 0,07995
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,12992

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,12992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,90u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, encastat

EG731182 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95120/R 17,360000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98117/R 14,896000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,93237 4,93237
Materials:

33,8960033,896001,000BG731182 =xInterruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
per a encastar

u

Subtotal... 33,89600 33,89600
Altres:

% 0,073994,932671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07399 0,07399

COST DIRECTE 38,90236

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,90236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,69u Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

EG738182 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95120/R 17,360000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,98117/R 14,896000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,93237 4,93237
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
92,6800092,680001,000BG738182 =xInterruptor crepuscular,tipus

mod.2mòd.estrets,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a
120lux,a, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
per a muntar sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 92,68000 92,68000
Altres:

% 0,073994,932671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07399 0,07399

COST DIRECTE 97,68636

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,68636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.661,86u Grup electrògen de 60 fins a 200 kVA de potència, per a 230
o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament manual i instal.lat

EGC15711 Rend.: 1,000P- 139

 €17,21u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1421E Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61776/R 17,360000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,96234/R 14,896000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,58010 8,58010
Materials:

5,568005,568001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

u

2,936002,936001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 8,50400 8,50400
Altres:

% 0,128708,580001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12870 0,12870

COST DIRECTE 17,21280

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,21280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,50u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,34000/R 17,360000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,72400/R 14,896000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,06400 8,06400
Materials:

7,320007,320001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

u

Subtotal... 7,32000 7,32000
Altres:

% 0,120968,064001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12096 0,12096

COST DIRECTE 15,50496

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,50496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,00u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs
fluorescents de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra
mineral

EH215A11 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,91568/R 14,896000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,64448 10,64448
Materials:

73,1920073,192001,000BH215A10 =xLlumenera decorativa per a encastar, amb difusor reticulat
metàl.lic i 4 tubs fluorescents de 18 W, de forma quadrada,
amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF

u

Subtotal... 73,19200 73,19200
Altres:

% 0,1596710,644671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15967 0,15967

COST DIRECTE 83,99615

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,99615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,66u Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE ''
Carandini'' muntat superficialment

EH32U010 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,91568/R 14,896000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,64448 10,64448
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

149,60000149,600001,000BH32U010 =xAplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE ''
Carandini'' muntat superficialment

u

1,256001,256001,000BHWB1001 =xPart proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplicu

Subtotal... 150,85600 150,85600
Altres:

% 0,1596710,644671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15967 0,15967

COST DIRECTE 161,66015

0,00%DESPESES INDIRECTES

161,66015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,05u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment a la paret

EH612325 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,23440/R 14,896000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,83840 4,83840
Materials:

80,7680080,768001,000BH612320 =xLlumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

u

0,368000,368001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 81,13600 81,13600
Altres:

% 0,072584,838671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07258 0,07258

COST DIRECTE 86,04698

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,04698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,40u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425,
col.locat superficialment

EH614531 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,23440/R 14,896000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,83840 4,83840
Materials:

44,1200044,120001,000BH614531 =xLlumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per
a col.locar superficialment

u

0,368000,368001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 44,48800 44,48800
Altres:

% 0,072584,838671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07258 0,07258

COST DIRECTE 49,39898

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,39898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,01u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425,
col.locat enrasat en sostre o paret

EH614534 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20800/R 17,360000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,46880/R 14,896000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,67680 9,67680
Materials:

48,8160048,816001,000BH614534 =xLlumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de
200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per
a col.locar enrasada en sostre o paret

u

0,368000,368001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 49,18400 49,18400
Altres:

% 0,145159,676671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14515 0,14515

COST DIRECTE 59,00595

0,00%DESPESES INDIRECTES



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

59,00595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,31u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada superficialment al sostre

EHA1H2N4 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,45120 6,45120
Materials:

22,8080022,808001,000BHA1H2N0 =xLlumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

u

0,952000,952001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 23,76000 23,76000
Altres:

% 0,096776,451331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09677 0,09677

COST DIRECTE 30,30797

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,30797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,75u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

EHB17254 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,45120 6,45120
Materials:

26,9280026,928001,000BHB17250 =xLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55

u

2,272002,272001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

u

Subtotal... 29,20000 29,20000
Altres:

% 0,096776,451331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09677 0,09677
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COST DIRECTE 35,74797

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,74797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,99u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

EHB17354 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99280/R 17,360000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,42608/R 14,896000,230A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,41888 7,41888
Materials:

35,1840035,184001,000BHB17350 =xLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, AF, IP-55

u

2,272002,272001,000BHWB1000 =xPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

u

Subtotal... 37,45600 37,45600
Altres:

% 0,111287,418671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11128 0,11128

COST DIRECTE 44,98616

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,98616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,14u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

EJ13B212 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94400/R 17,360000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,48960/R 14,896000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,43360 8,43360
Materials:

0,2896011,584000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

29,2080029,208001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport
mural

u

Subtotal... 29,49760 29,49760
Altres:

% 0,210848,433602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21084 0,21084
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COST DIRECTE 38,14204

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,14204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €222,28u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14BB12 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40000/R 16,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

21,70000/R 17,360001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,06464/R 14,896000,340A013J000 =xAjudant lampistah

3,51200/R 14,048000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,67664 38,67664
Materials:

181,04800181,048001,000BJ14BB12 =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i suport mural

u

1,470006,000000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

0,1149254,724310,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 182,63292 182,63292
Altres:

% 0,9669238,676802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,96692 0,96692

COST DIRECTE 222,27648

0,00%DESPESES INDIRECTES

222,27648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,53u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ1AB21P Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,41600/R 17,360000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,23440/R 14,896000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,65040 12,65040
Materials:
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0,1737611,584000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

54,9200054,920001,000BJ1AB21P =xAbocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

u

1,470006,000000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 56,56376 56,56376
Altres:

% 0,3162612,650402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,31626 0,31626

COST DIRECTE 69,53042

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,53042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,39u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior

EJ1ZAB01 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,59584/R 14,896000,040A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 3,19984 3,19984
Materials:

32,1440032,144001,000BJ1ZAB01 =xReixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior

u

Subtotal... 32,14400 32,14400
Altres:

% 0,048003,200001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 35,39184

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,39184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,53u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

EJ239121 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,81200/R 17,360000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,66835/R 14,896000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,48035 9,48035
Materials:
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30,9120030,912001,000BJ239121 =xAixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar

superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 30,91200 30,91200
Altres:

% 0,142219,480671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14221 0,14221

COST DIRECTE 40,53456

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,53456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,50u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

EJ24A121 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 17,360000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,92355/R 14,896000,062A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,26355 5,26355
Materials:

9,160009,160001,000BJ24A121 =xAixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 9,16000 9,16000
Altres:

% 0,078955,263331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07895 0,07895

COST DIRECTE 14,50250

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,50250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,70u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

EJ2A8125 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,36000/R 17,360001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,72400/R 14,896000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 21,08400 21,08400
Materials:

77,3040077,304001,000BJ2A8125 =xFluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

u
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Subtotal... 77,30400 77,30400
Altres:

% 0,3162621,084001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,31626 0,31626

COST DIRECTE 98,70426

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,70426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,16u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb
sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

EJ2Z4127 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20800/R 17,360000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,11720/R 14,896000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,32520 6,32520
Materials:

12,7360012,736001,000BJ2Z4127 =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 12,73600 12,73600
Altres:

% 0,094886,325331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09488 0,09488

COST DIRECTE 19,15608

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,15608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,59u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

EJ331151 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,74480/R 14,896000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 4,21680 4,21680
Materials:

7,312007,312001,000BJ331151 =xDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de
llautò cromat

u

Subtotal... 7,31200 7,31200
Altres:

% 0,063254,216671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06325 0,06325
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COST DIRECTE 11,59205

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,59205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,74u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació

EJ33B16F Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,74480/R 14,896000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 4,21680 4,21680
Materials:

12,4640012,464001,000BJ33B16F =xSifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al
ramal

u

Subtotal... 12,46400 12,46400
Altres:

% 0,063254,216671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06325 0,06325

COST DIRECTE 16,74405

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,74405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.000,00u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua,
volumètric, de llautó, amb unions roscades, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM11401 Rend.: 1,000P- 160

 €10,80m Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació
mitjançant l'aplicació de Katorce Bentoinject de la casa
Katorce o similar, en trams de longitut no superior a 5 m,
totalment acabat inclòs subministrament i aplicació del
material, tabicas per a encofrar i petit material

EKAT0001 Rend.: 1,000P- 161

 €5,22m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant
l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació
de 1 kg/m2 de la casa Katorce o similar: La primera capa es
col·locarà damunt de la capa de neteja de formigó i una
vegada muntat l'armat de la llosa (amb solapes de 0,30 m en
les juntes de formigonat) mentre que la segona capa es
col·locarà una vegada abocat el formigó de la llosa i previ al
fratassat de la mateixa

EKAT0002 Rend.: 1,000P- 162
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 €16,65m Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant
l'aplicació de resina epoxi en emulsió aquosa Walter Primer
EA en una banda de 0,50 m centrada en l'eix de la junta,
regeneració de zones irregulars amb morter de reparació
Katorce RMAX i aplicació de dues mans de morter elàstic
Katorce Elastic, amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa
Katorce o similar, totalment acabat inclosa part proporcional
de saneig de les juntes i posterior xorrejat amb aigua per a
una perfecta adherència dels materials a col·locar

EKAT0003 Rend.: 1,000P- 163

 €10,80m2 Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues
capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada
una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat
prèvia neteja de les superfícies amb xorrejat d'aigua a
pressió de la superfície

EKAT0004 Rend.: 1,000P- 164

 €675,00u Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes
mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb
una dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa Katorce
o similar, totalment acabat incloses mitjes canyes
horitzontals i verticals amb morter de ciment portland 1:3
sobre una beurada de morter Katorce Super

EKAT0005 Rend.: 1,000P- 165

 €14.536,64u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6
persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes
d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària
80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat
d'acabats mitjana

EL66317H Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.128,40000/R 17,3600065,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

969,80000/R 14,9200065,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2.098,20000 2.098,20000
Materials:

557,98400557,984001,000BL113330 =xRecorregut de guies i cables de tracció per a ascensor
elèctric adherència de 450 kg de carrega útil, 3 parades (6 m)
i 1 m/s de velocitat

u

412,51200412,512001,000BL613200 =xAmortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics
de passatgers adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

669,57600669,576001,000BL813200 =xLimitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric
de passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s
de velocitat

u

1.397,13000465,710003,000BLA413F0 =xPorta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

u

3.308,050003.308,050001,000BLE13320 =xGrup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de
velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

u

2.856,180002.856,180001,000BLH13513 =xQuadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra universal simple i 3 parades

u
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2.940,870002.940,870001,000BLL1H332 =xBastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de

cabina corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones
(450 kg) i 1 m/s de velocitat

u

51,7280051,728001,000BLN22310 =xBotonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensors de minusvàlids amb 3 parades i maniobra
universal simple

u

32,8800010,960003,000BLR12100 =xBotonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra universal simple

u

138,0960046,032003,000BLT12190 =xSelector de parades per a ascensor elèctric amb sistema
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1
m/s de velocitat

u

Subtotal... 12.365,00600 12.365,00600
Altres:

% 73,437002.098,200003,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 73,43700 73,43700

COST DIRECTE 14.536,64300

0,00%DESPESES INDIRECTES

14.536,64300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,26u Detector de fums optic 0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat
superficialment

EM111015 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16640/R 17,360000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,58080/R 14,920000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,74720 7,74720
Materials:

46,1600046,160001,000BM111010 =xDetector de fums optic 0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat
superficialment

u

0,240000,240001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 46,40000 46,40000
Altres:

% 0,116217,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11621 0,11621

COST DIRECTE 54,26341

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,26341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,42u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentEM112055 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16640/R 17,360000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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3,58080/R 14,920000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,74720 7,74720
Materials:

14,3200014,320001,000BM112050 =xDetector tèrmic termovelocimètricu

0,240000,240001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 14,56000 14,56000
Altres:

% 0,116217,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11621 0,11621

COST DIRECTE 22,42341

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,42341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,99u Detector de CO, muntat superficialmentEM114005 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16640/R 17,360000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,58080/R 14,920000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,74720 7,74720
Materials:

53,8880053,888001,000BM114000 =xDetector de COu

0,240000,240001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 54,12800 54,12800
Altres:

% 0,116217,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11621 0,11621

COST DIRECTE 61,99141

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,99141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,10u Bateria hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a
fer-la servir en sistemes de seguretat i instal.lacions de
alarma de foc. Tensió nominal 12V capacitat nominal
18Ah/20H Ref. Plana Fàbrega

EM120001 Rend.: 1,000P- 170

 €6,09u Conjunt de 127 etiquetes base- sensor 1001-1127 per a
identificació dels detectors del llaç nùmero 1 de la central
Ref. Plana Fàbrega

EM120002 Rend.: 1,000P- 171
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 €11,60u Relè ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal
monmoestable amb contactes estandars de 2,7 mm. 250 V
AC. 6A . Bobina de 24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs
muntatge i connexionat,  8 contactes Ref. Plana Fàbrega

EM120003 Rend.: 1,000P- 172

 €4,40u Base Standard sensors s/1700  Ref. Plana FàbregaEM120004 Rend.: 1,000P- 173

 €7,10u Base amb diodo p/detectors Ref. Plana Fàbrega
RRSTSSAQD1

EM120005 Rend.: 1,000P- 174

 €129,82u Mòdul direccionable per a connexió de detectors
convencionals. Disposa d'una lìnia de detecció convencional
per a connexió de 30 detectors . Supervisió de circuit obert i
curtcircuit. Incorpora un Dip. Switch de 7 segments per a
configuració d'una direcció única al llaç. alimentació externa
a 24Vcc. Ref. Plana Fàbrega.

EM120006 Rend.: 1,000P- 175

 €121,76u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircutable.
Caixa metal.lica amb capacitat per bateries.Alimentació
220Vca 50Hz, sortida 24Vcc 3A Ref. Plana Fàbrega.
5SSLSSAUA1

EM120007 Rend.: 1,000P- 176

 €9,30u Bateria 12V 2.2A Ref. Plana Fàbrega. SSSBSSAUA1EM120008 Rend.: 1,000P- 177

 €2,82u Zocalo per a muntatge de detectors en tub Ref. Plana
Fàbrega. 

EM120009 Rend.: 1,000P- 178

 €65,90u Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. EM120010 Rend.: 1,000P- 179

 €8.417,00u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció
d'incendis format per cable apantallat, flexible, resistent al
foc,lliure de halogens, baixa emissió de fums i baixa
corrosibitat, de dos conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1
( aproximadament 3.500 metres) , dintre de tub rigid lliure d'
halogens ( 50% dintre de tub i reste per safata).
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material
i mà d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

EM120012 Rend.: 1,000P- 180

 €1.443,00u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció de
CO format per cable apantallat, flexible, resistent al foc,lliure
de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de
tres conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 550 metres) , dintre de  safata.
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material
i mà d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

EM120021 Rend.: 1,000P- 181
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 €1.364,63u Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb
capacitat de 127 elements supervisats constantment des de
la central amb compensació dels canvis de sensibilitat.
Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD que
indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24
LEDS d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual .
Comunicació en xarxa ''punt a punt'' que permet connectar
fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el telemantenimet
. Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en
estrella a 3 km . Compleix amb la normativa europea EN-54
part 2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref. Plana
Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

EM121436 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,30400/R 17,360001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,88800/R 14,920001,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 45,19200 45,19200
Materials:

1.318,400001.318,400001,000BM121430 =xCentral analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb
capacitat de 127 elements supervisats constantment des de
la central amb compensació dels canvis de sensibilitat.
Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD que
indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24
LEDS d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual .
Comunicació en xarxa ''punt a punt'' que permet connectar
fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el telemantenimet
. Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en
estrella a 3 km . Compleix amb la normativa europea EN-54
part 2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref. Plana
Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

u

0,360000,360001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 1.318,76000 1.318,76000
Altres:

% 0,6778845,192001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,67788 0,67788

COST DIRECTE 1.364,62988

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.364,62988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €374,14u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret

EM124236 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,83200/R 17,360001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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17,90400/R 14,920001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 38,73600 38,73600
Materials:

334,46400334,464001,000BM124230 =xCentral de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

u

0,360000,360001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 334,82400 334,82400
Altres:

% 0,5810438,736001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,58104 0,58104

COST DIRECTE 374,14104

0,00%DESPESES INDIRECTES

374,14104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,60u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central
entre continu, polsant o bitonal, alimentada directament del
llaç o separadament i sincronitzable, inclòs base de
connexionat . norma EN54 part 3, inclòs base fijación
muntada a l'interior

EM131067 Rend.: 1,000P- 184

 €68,90u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic, muntada a exterior

EM133067 Rend.: 1,000P- 185

 €67,00u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre.
incorpora un disp. Switch de 7 segments per a configuració
d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd
indicador d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2
Ref. Plana Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat
superficialment

EM141002 Rend.: 1,000P- 186

 €285,47u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment
a la paret

EM23134R Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 17,360002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

37,30000/R 14,920002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 80,70000 80,70000
Materials:

203,12000203,120001,000BM231340 =xBoca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 20 m, amb armari

u

0,440000,440001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 203,56000 203,56000
Altres:
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% 1,2105080,700001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,21050 1,21050

COST DIRECTE 285,47050

0,00%DESPESES INDIRECTES

285,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,34u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98400/R 14,920000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,45600 6,45600
Materials:

30,5840030,584001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,208000,208001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 30,79200 30,79200
Altres:

% 0,096846,456001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09684 0,09684

COST DIRECTE 37,34484

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,34484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,25u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31351J Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 17,360000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98400/R 14,920000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,45600 6,45600
Materials:

88,4880088,488001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,208000,208001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 88,69600 88,69600
Altres:

% 0,096846,456001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09684 0,09684
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COST DIRECTE 95,24884

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,24884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,37u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU005 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,23800/R 14,920000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,84200 4,84200
Materials:

2,456002,456001,000BMDBU005 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 2,45600 2,45600
Altres:

% 0,072634,842001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07263 0,07263

COST DIRECTE 7,37063

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,37063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,84u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN316427 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86440/R 17,360000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,46180/R 14,920000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,32620 5,32620
Materials:

18,4320018,432001,000BN315420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 18,43200 18,43200
Altres:

% 0,079895,326001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07989 0,07989
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COST DIRECTE 23,83809

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,83809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,31u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN318427 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 17,360000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,73000/R 14,920000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,07000 8,07000
Materials:

30,1200030,120001,000BN318420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 30,12000 30,12000
Altres:

% 0,121058,070001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12105 0,12105

COST DIRECTE 38,31105

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,31105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,08u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en
armari tancat

EP211224 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,16000/R 17,360006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

89,52000/R 14,920006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 193,68000 193,68000
Materials:

164,49600164,496001,000BP211220 =xEquip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació

u

Subtotal... 164,49600 164,49600
Altres:

% 2,90520193,680001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,90520 2,90520

COST DIRECTE 361,08120

0,00%DESPESES INDIRECTES
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361,08120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €366,14u Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb
secret de conversació, de taula

EP23B228 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,77600/R 17,360001,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

23,87200/R 14,920001,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 51,64800 51,64800
Materials:

314,48880314,488801,000BP23B228 =xCentral de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb
secret de conversació, de taula

u

Subtotal... 314,48880 314,48880

COST DIRECTE 366,13680

0,00%DESPESES INDIRECTES

366,13680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,69u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca
de desbloqueig, encastat a la porta amb funda

EP24220A Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 17,360002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

37,30000/R 14,920002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 80,70000 80,70000
Materials:

14,7840014,784001,000BP24220A =xObreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca
de desbloqueig i per a encastar a la porta amb funda

u

Subtotal... 14,78400 14,78400
Altres:

% 1,2105080,700001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,21050 1,21050

COST DIRECTE 96,69450

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,69450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,87m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables
de secció 0,5 mm2 cada un i col.locat en tub

EP271203 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25680/R 17,360000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,93960/R 14,920000,130A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 4,19640 4,19640
Materials:

1,608001,608001,000BP271200 =xCable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables,
de secció 0,5 mm2 cada un

m

Subtotal... 1,60800 1,60800
Altres:

% 0,062954,196671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06295 0,06295

COST DIRECTE 5,86735

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,86735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,73u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic, instal.lat

EP2AU010 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,08000/R 17,360003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

44,76000/R 14,920003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 96,84000 96,84000
Materials:

106,44000106,440001,000BP2AU010 =xConjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic

u

Subtotal... 106,44000 106,44000
Altres:

% 1,4526096,840001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,45260 1,45260

COST DIRECTE 204,73260

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,73260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, col.locat sota tub o canal

EP434510 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26040/R 17,360000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,22380/R 14,920000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,48420 0,48420
Materials:



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 04/09/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,176400,168001,050BP434510 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,

de 4 parells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265

m

Subtotal... 0,17640 0,17640
Altres:

% 0,007260,484001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00726 0,00726

COST DIRECTE 0,66786

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,66786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €660,31u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3 de polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a escollir),
numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat
mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern,
entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport
d'exterior de muntatge sobre columna o paret amb rótula
integral fabricat en alumini per càrrega mínima de 8 kg,
carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna
suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada
al forn instal·lada

EPA1U020 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,04000/R 17,360001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

22,38000/R 14,920001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 48,42000 48,42000
Materials:

611,16000611,160001,000BPA1U020 =xCàmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD
d'1/3'', amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de
píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3
lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i
alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge
sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini
per càrrega mínima de 8 Kg, carcassa d'intempèrie amb
parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn

u

Subtotal... 611,16000 611,16000
Altres:

% 0,7263048,420001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,72630 0,72630

COST DIRECTE 660,30630

0,00%DESPESES INDIRECTES

660,30630COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €145,69u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de
muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

EPD2A2D1 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,20800/R 17,360000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,47600/R 14,920000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,68400 9,68400
Materials:

135,85600135,856001,000BPD2A2D0 =xRegistre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de
muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 135,85600 135,85600
Altres:

% 0,145269,684001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14526 0,14526

COST DIRECTE 145,68526

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,68526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,39u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm,
encastat

EPD3A3F4 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07600/R 17,360000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,22200/R 14,920000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,29800 11,29800
Materials:

58,9200058,920001,000BPD3A3F4 =xRegistre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de
polièster reforçat i tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, per
a encastar

u

Subtotal... 58,92000 58,92000
Altres:

% 0,1694711,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16947 0,16947

COST DIRECTE 70,38747

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,38747COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,18u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base
de material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40
mm, encastada

EPD4AB20 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86800/R 17,360000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,74600/R 14,920000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,61400 1,61400
Materials:

1,544001,544001,000BPD4AB20 =xCaixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base
de material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40
mm, per a encastar

u

Subtotal... 1,54400 1,54400
Altres:

% 0,024211,614001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02421 0,02421

COST DIRECTE 3,18221

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,18221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,07u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, fixat mecànicament

EPD6122M Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60400/R 17,360000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,23800/R 14,920000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,84200 4,84200
Materials:

12,1600012,160001,000BPD6122M =xPunt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, per a fixar mecànicament

u

Subtotal... 12,16000 12,16000
Altres:

% 0,072634,842001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07263 0,07263

COST DIRECTE 17,07463

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,07463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,21u Amortiguadors de goma cargolats, silemblocksEVEN0007 Rend.: 1,000P- 204
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 €120,25u Envolvents amb carcassa, construïts amb planxa de ferro
galvanitzada amb registre practicable i aïllament interior a
base de fibra de vidre que mitigarà el nivell sonor.

EVEN0008 Rend.: 1,000P- 205

 €94,10m Conducte metàl.lic rectangular construït amb xapa d'acer
galvanitzada, a la vista Sendzimir, plegat a quatre cares
ZPM, unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourg
que garantirà una perfecta estanqueïtat i empalmes entre
trams amb baionetes correderes de xapa galvanitzada

EVEN0010 Rend.: 1,000P- 206

 €24,52u Reixetes d'acer de lames fixes, marca MADEL model CRG,
de aletes horitzontals per a l'extracció (CCV) i verticales amb
orientació dreta i esquerra per a la impulsió (CCN),
construides amb xapa d'acer troquelat i galvanitzat (ZZ-275,
ambdues amb registre regulador de cabal

EVEN0011 Rend.: 1,000P- 207

 €598,20u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra
acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb
envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques:
1200x900x900, atenuació 26 db

EVEN0012 Rend.: 1,000P- 208

 €706,05u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra
acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb
envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques:
1200x1200x1200, atenuació 26 db

EVEN0013 Rend.: 1,000P- 209

 €932,95u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra
acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb
envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques:
1500x1200x1200, atenuació 26 db

EVEN0014 Rend.: 1,000P- 210

 €106,44u Conducte metàl.lic rectangular per a evaquació d'aires i
fums, mod. ICR-M25/400 zC construït en xapa d'acer
galvanitzada a la vista tipus Sendzimir, plegat a quatre cares
zpm, unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourgh
que garantitza una perfecta estanqueïtat i unions entre
trams base de marc INECSA de 25 mm, classificació: 400
z/90 min. emès pel Laboratori General d'Assaigs i
Investigació de la Generalitat de Catalunya

EVEN0015 Rend.: 1,000P- 211

 €147,88u Persiana de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, impedeix
la derivació d'aire, en unitats connectades al montant i en un
ventilador en funcionament a altre que no l'estiquim
construides en alumini anoditzat color plata pivotants

EVEN0016 Rend.: 1,000P- 212

 €83,93u Jocs de lones flexibles, 400 zC/2h (homologat), evita la
transmissió de possibles vibracions en la instal.lació, així
com la perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites
d'aire, mecanitzades la unió amb marc tipus INECSA de 25
mm

EVEN0017 Rend.: 1,000P- 213
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 €1.035,65u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA
mod. THT-71-4T de 3 cv o similar, 1400 r.p.m,. 81 dB,
220-380 V III, 50 Hz per a les següents condicions de treball:
Conducte: EXT4 ST2 i EXT4 ST1; cabal: 11700 m3/h;
pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a.

EVEN9001 Rend.: 1,000P- 214

 €1.151,67u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA
mod. THT-71-4T de 4 cv o similar, 1400 r.p.m,. 82 dB,
220-380 V III, 50 Hz per a les següents condicions de treball:
Conducte: EXT3 ST2, EXT2 ST2, EXT1 ST2, EXT3 ST1,
EXT2 ST1, EXT1 ST1; cabal: 20736 m3/h, 22464 m3/h,
19440 m3/h, 16848 m3/h, 22464 m3/h 19440 n3/h; pèrdua
de càrrega: 24 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a., 27
mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a.

EVEN9002 Rend.: 1,000P- 215

 €567,85u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47
(18/18) de 2 cv o similar a 450 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de
politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP1 ST2 i
IMP1 ST1; cabal: 10998 m3/h; pèrdua de càrrega: 26 mm
c.d.a.

EVEN9003 Rend.: 1,000P- 216

 €586,45u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47
(18/18) de 3 cv o similar a 510 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de
politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP4 ST2 i
IMP4 ST1; cabal: 12285 m3/h; pèrdua de càrrega: 29 mm
c.d.a.

EVEN9004 Rend.: 1,000P- 217

 €1.054,60u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BS 56/56
(22/22) de 5,5 cv o similar a 520 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de
politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP3 ST2,
IMP2 ST2, IMP3 ST1, IMP2 ST1; cabal: 18720 m3/h, 19422
m3/h, 18720 m3/h, 19422 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm
c.d.a., 26 mm c.d.a., 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a.

EVEN9005 Rend.: 1,000P- 218

 €84,30u Joc de lones flexibles de neoprè, que evitaran la transmisió
de possibles vibracions en la instal.lació, així com la perfecta
unió entre ventilador i conducte, evitant fuites d'aire, unides
amb el sistema de baionetes correderes en xapa
galvanitzada

EVEN9006 Rend.: 1,000P- 219

 €2,20m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o
estructures existents

F221AA20 Rend.: 1,000P- 220
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 €9,54m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

F222KA20 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14048/R 14,048000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14048 0,14048
Maquinària:

9,39854/R 45,624000,206C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 9,39854 9,39854
Altres:

% 0,002110,140671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00211 0,00211

COST DIRECTE 9,54113

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,54113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat d'aportació interior, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM

F226170F Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,66208/R 41,552000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

2,48920/R 49,784000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 4,15128 4,15128

COST DIRECTE 4,15128

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,15128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,26m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91312/R 14,048000,065A0140000 =xManobreh

1,59896/R 14,536000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,51208 2,51208
Maquinària:

0,70752/R 6,432000,110C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,70752 0,70752
Altres:

% 0,037682,512001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,03768 0,03768

COST DIRECTE 3,25728

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,21m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable d'aportació interior, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

F228510F Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,99480/R 14,536000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,99480 7,99480
Maquinària:

4,56240/R 45,624000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

3,53760/R 6,432000,550C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 8,10000 8,10000
Altres:

% 0,119927,994671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11992 0,11992

COST DIRECTE 16,21472

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,21472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,07m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorra de riu d'aportació exterior, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228SOR1 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54120/R 14,536000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,54120 6,54120
Maquinària:

4,56240/R 45,624000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

2,89440/R 6,432000,450C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,45680 7,45680
Materials:

7,978136,937501,150B03DSORR =xSorra fina de rium3

Subtotal... 7,97813 7,97813
Altres:

% 0,098126,541331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09812 0,09812
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COST DIRECTE 22,07425

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,07425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km

F241A263 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,40400/R 28,080000,050C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 1,40400 1,40400

COST DIRECTE 1,40400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m3 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

F2424267 Rend.: 1,000P- 227

 €9,00m3 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

F2424268 Rend.: 1,000P- 228

 €18,90m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
15x25 cm, resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de
formigó, i rejuntada amb morter M-4b

F965VOR1 Rend.: 1,000P- 229

 €39,72t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

F9H12114 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31920/R 16,800000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,20813/R 14,048000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52733 1,52733
Maquinària:

0,59741/R 49,784000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,40152/R 40,152000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,53645/R 44,704000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,53538 1,53538
Materials:
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36,6320036,632001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa

D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
t

Subtotal... 36,63200 36,63200
Altres:

% 0,022911,527331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02291 0,02291

COST DIRECTE 39,71762

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,71762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,33m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1,
amb dotació 1 kg/m2

F9J13K40 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04361/R 14,536000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04361 0,04361
Maquinària:

0,06329/R 21,096000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,06329 0,06329
Materials:

0,224000,224001,000B0551120 =xEmulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1kg

Subtotal... 0,22400 0,22400
Altres:

% 0,000650,043331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00065 0,00065

COST DIRECTE 0,33155

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,33155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,63m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

FB121AAE Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 16,800000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

6,82560/R 17,064000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,99520/R 14,976000,200A013F000 =xAjudant manyàh

2,80960/R 14,048000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,67040 17,67040
Materials:
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0,3200032,000000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en

sacs, segons norma UNE-EN 998-2
t

53,2000053,200001,000BB121AA0 =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 53,52000 53,52000
Altres:

% 0,4417617,670402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,44176 0,44176

COST DIRECTE 71,63216

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,63216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,63m Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer
inoxidable, format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de
gruix i muntant de platina de 15 mm de gruix, soldat a
l'estructura metàl.lica, totalment acabat segons plànols de
detall

FB15U020 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12400/R 17,080000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh

10,08000/R 16,800000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,21440/R 14,048000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,41840 19,41840
Materials:

128,21120128,211201,000BB15U020 =xTubular de protecció, d'acer inoxidable, format per tub de 219
mm de diàmetre i 6 mm de gruix i muntant de platina de 15
mm de gruix

m

Subtotal... 128,21120 128,21120

COST DIRECTE 147,62960

0,00%DESPESES INDIRECTES

147,62960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,90m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5KKF0E Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,80880/R 16,800000,941A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,21917/R 14,048000,941A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,02797 29,02797
Materials:
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16,2525340,815000,3982B0641080 =xFormigó 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

m3

0,899640,735001,224B0D81480 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,280581,612500,174B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 17,43275 17,43275
Altres:

% 0,4354229,028001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,43542 0,43542

COST DIRECTE 46,89614

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,89614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,08m Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de
PVC de D.15 cm, en mitja canya, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

FD5Z0000 Rend.: 1,000P- 235

 €3.600,00u Formació d'arquetes i dipòsit de bombament, totalment
acabat segons plànols e indicacions de la direcció de les
obres

FD5Z0001 Rend.: 1,000P- 236

 €32,76m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

FD5Z3K35 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 16,800000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,21440/R 14,048000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,25440 9,25440
Materials:

22,4400022,440001,000BD5Z3K30 =xBastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m

m

0,9234979,611530,0116D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 23,36349 23,36349
Altres:

% 0,138829,254671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13882 0,13882

COST DIRECTE 32,75671

0,00%DESPESES INDIRECTES
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32,75671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,66u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34400/R 16,800000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,12384/R 14,048000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46784 2,46784
Materials:

84,1600084,160001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

u

Subtotal... 84,16000 84,16000
Altres:

% 0,037022,468001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03702 0,03702

COST DIRECTE 86,66486

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,66486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,56u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,3x1,3 m

FDB17680 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 16,800000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,21440/R 14,048000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,25440 9,25440
Materials:

15,1709440,815000,3717B0641080 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 15,17094 15,17094
Altres:

% 0,138829,254671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13882 0,13882

COST DIRECTE 24,56416

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,56416COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €92,72m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD1A099 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,56000/R 16,800000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,32160/R 14,048000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,88160 13,88160
Maquinària:

5,10976/R 31,936000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 5,10976 5,10976
Materials:

73,2060069,720001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de D 100 cm,
prefabricada

m

0,5200974,298830,007D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 73,72609 73,72609

COST DIRECTE 92,71745

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,71745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,19u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus
Pamrex de la casa Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDDZ3179 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,24800/R 16,800000,610A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,56928/R 14,048000,610A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,81728 18,81728
Materials:

104,11200104,112001,000BDDZ3170 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus
Pamrex de la casa Funditubo o similar, de D 60 cm

u

1,2630874,298830,017D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 105,37508 105,37508

COST DIRECTE 124,19236

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,19236COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,18m Estesa simple 1C 3x1x240 - 1x150FECC1030 Rend.: 1,000P- 242

 €1,35m Subministrament i col·locació de plaques de senyalització i
protecció per a xarxes elèctriques, totalment acabat segons
indicacions de FECSA-ENDESA

FECCPLA1 Rend.: 1,000P- 243

 €19,75m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa

FFB1C255 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,03440/R 17,360000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,32680/R 14,920000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,36120 9,36120
Materials:

1,672801,640001,020BFB1C200 =xTub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal segons UNE 53131

m

8,4480028,160000,300BFWB1C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,128000,128001,000BFYB1C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 10,24880 10,24880
Altres:

% 0,140429,361331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14042 0,14042

COST DIRECTE 19,75042

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,75042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.800,00pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció
de l'organisme competent, inclos taxes . 

FG00U001 Rend.: 1,000P- 245

 €9.000,00pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la
concertació i contractació amb la companyia Enher del
subministrament elèctric

FG00U005 Rend.: 1,000P- 246

 €20.000,00pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis
afectats per l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres

FPAR0101 Rend.: 1,000P- 247

 €440,00u Subministrament i col·locació de rètol lluminós de
senyalització d'aparcament amb indicador de lliure o complet,
col·locat a l'exterior, totalment acabat inclosa escomesa
elèctrica

FSEN0001 Rend.: 1,000P- 248
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 €55,60u Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex
R-1, inclòs muntatge al seu suport

FSEN0002 Rend.: 1,000P- 249

 €67,20u Subministrament de senyal circular de costat 60 cm reflex
R-1, inclòs muntatge al seu suport

FSEN0004 Rend.: 1,000P- 250

 €56,40u Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de
pvc, inclòs muntatge i subjecció amb cadena al forjat

FSEN0005 Rend.: 1,000P- 251

 €25,64u Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols

FSEN0025 Rend.: 1,000P- 252

 €18,50u Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols

FSEN0026 Rend.: 1,000P- 253

 €1.440,00u Senyalització especial obres en carretera N-II (cons i fletxes)
per ocupació de carril, totalment acabat segons indicacions
de la direcció facultativa

FSEN0027 Rend.: 1,000P- 254

 €22,11u Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà
alifàtic, prèvia preparació de la superfície segons plànols

FSEN0028 Rend.: 1,000P- 255

 €1,00m Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre
paviment, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació
de la superfície segons plànols, inclosa part proporcional de
numeració de places

FSENBAN1 Rend.: 1,000P- 256

 €15,17m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suport

GB2A1001 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18480/R 16,800000,011A0121000 =xOficial 1ah

1,26432/R 14,048000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,44912 1,44912
Materials:

12,6480012,648001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

m

1,052004,208000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

Subtotal... 13,70000 13,70000
Altres:

% 0,021741,449331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02174 0,02174
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COST DIRECTE 15,17086

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,17086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,05m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren

GD5A5F05 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85600/R 16,800000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,07392/R 14,048000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,92992 6,92992
Maquinària:

2,55488/R 31,936000,080C1315010 =xRetroexcavadora petitah

0,64320/R 6,432000,100C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,19808 3,19808
Materials:

6,0497712,630000,479B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

1,764001,680001,050BD5B1F00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 7,81377 7,81377
Altres:

% 0,103956,930001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10395 0,10395

COST DIRECTE 18,04572

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,04572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,15m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 1x50 mm2, col.locat en tub

GG311A06 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12840/R 17,360000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96824/R 14,896000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09664 2,09664
Materials:

8,021287,864001,020BG311A00 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200
unipolar de secció 1x50 mm2

m

Subtotal... 8,02128 8,02128
Altres:
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% 0,031452,096671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03145 0,03145

COST DIRECTE 10,14937

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,14937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,13m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN
50200, de secció 1x95 mm2, col.locat en tub

GG311C06 Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56240/R 17,360000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34064/R 14,896000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90304 2,90304
Materials:

16,1812815,864001,020BG311C00 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 1x95 mm2

m

Subtotal... 16,18128 16,18128
Altres:

% 0,043552,903331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04355 0,04355

COST DIRECTE 19,12787

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,12787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,09u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat
nominal, tipus NSA 160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa
base

GG415GKN Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72880/R 17,360000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97920/R 14,896000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,70800 8,70800
Materials:

208,00000208,000001,000BG415GKN =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat
nominal, tipus NSA 160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa
base

u

0,256000,256001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 208,25600 208,25600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

% 0,130628,708001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13062 0,13062

COST DIRECTE 217,09462

0,00%DESPESES INDIRECTES

217,09462COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1.1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1.1.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà d'aplicació a les obres efectuades per 
compte de les obres de la construcció de l’Aparcament soterrat a la Ronda Barceló de Mataró. 

 

1.1.2.- DISPOSICIONS APLICABLES 
 
Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran 
d'aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació; en 
cas de contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, prevaldrà 
el contingut d'aquest plec. El Director Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions entre les 
diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. En aquest 
Plec es designaran, en tot ell, mitjançant l'abreviatura indicada. 

 
CTE “Còdi tècnic edificació. RD314 de 17/03/2006, ministeri de la 
vivenda, BOE num 74 28/03/2006) 

 
NCSE-02 “Norma de construcción sismorresistente : parte general y edificación”. 

 
NLT/72 "Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del 

Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 
 

PG-4 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes". 

 
IAP-96 "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carreteras". O.M. 28 febrer de 1.972. 

 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 
EF-96 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón armado o pretensado". 
 

HP 4-76 "Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas 
de pretensado para armaduras postesadas". 

 
HP 5-79 "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 
 

HP 8-96 “Proyecto, construcción y control de anclajes al terreno”.  

NIET-F  Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.  
 

RC-97   "Instrucción para la recepción de cementos". 
 

RY-85  "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
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en las obras de construcción". 
 

RL-88 "PGPT para la recepción de los ladrillos cerámicos" 
 

RB-90 Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  la  recepción  
de  bloques  de hormigón en las obras de construcción. 

 
PAA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. Ordre de 28 juliol de 1974. 
 

PSP Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  
Saneamiento  dePoblaciones. 

 
NBE-CPI-96 Norma Básica sobre condiciones de protección contra incendios en los 

edificios. 
 

REBT- ITC BT    Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2 
d’Agost del 2002, iInstruccions Complementaries. 

 
RCE "Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación” Real Decreto    3.275/1982    del    12    de    
Noviembre,    “Instrucciones    Técnicas Complementarias”. 

 
UNESA  Recomendaciones UNESA. 

 
RAE MIE-AEM   “Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención” RD 

2291/1985 del 8 deNoviembre, “Instrucciones Técnicas 
Complementarias”, RD 474/1988 del 30 de Marzo. Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecànico. 

 
NTE Normas Tecnológicas de la edificación, Centro de Estudios de la 

Construcción. 
 
 UNE  Normas UNE. 
 

RITE  Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 

RIPCI  Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 
 RD 865  Criteris higienic-sanitaris per la prevenció i control de legionelosis 
 

D352 Condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la 
legionel·losi 

 
 

1.2.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT 
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1.2.1.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 
 
Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les 
obres definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el 
Contractista i la Propietat. El Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una 
còpia del Contracte signat a disposició del personal de la Propietat i de la Direcció 
Facultativa. 
 

1.2.2.- DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Les obligacions i responsabilitats de la Direcció queden definides per la normativa vigent al 
respecte i per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i la Propietat , als quals 
es remet el present Plec. 
 

1.2.3.- PERSONAL TÈCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL 
CONTRACTISTA 
 
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs personal tècnic segons descrit al 
contracte, la designació del qual haurà de comunicar a la Propietat abans de l'inici del 
replanteig general. La Propietat es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres 
de l'equip de l'obra sense haver de donar cap explicació. El Contractista vindrà obligat a fer 
el canvi en el termini màxim de dos dies. 
 

1.3.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 
 

1.3.1.- CONDICIONS REQUERIDES AL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES 
 
Les condicions requerides al contractista queden reflectides en el contracte d’obres i en la 
resta de documents de projecte. 
 

1.3.2.- RECONEIXEMENT PREVI 
 
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes 
les propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir 
coneixement del seu estat a l'inici de les obres i redactarà la relació corresponent. 
 
Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció 
Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri 
convenients, inclòs la formulació d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes 
circumstàncies. 
 
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 
Contractista. 
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1.3.3.- SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 
 
Durant   l'execució   dels   treballs,  el   Contractista   evitarà   d'entorpir  el   trànsit   més   
d'allò   que   sigui imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb 
rases obertes, terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el 
Coordinador de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent 
obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest 
Coordinador, sense que allò suposi menyscabament algun en la responsabilitat dels danys 
que puguin produir-se per insuficiència o inadequació de les senyalitzacions i precaucions. 
 
El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de 
circulacions. Disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una alçada 
de 1 m., serà de xarxa metàl·lica  rígida  muntada  sobre  tubs  metàl·lics,  peus  i  vorada  de  
formigó  prefabricat.  Tindrà  un balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
 
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 
precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses 
per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o 
inadequada. 
 

1.3.4.- ESCOMESES DEFINITIVES 
 
El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies 
les especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar als diferents 
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les 
escomeses i els comptadors, tant els d'electricitat com els d'aigua (sanitària i 
contraincendis), així com la xarxa de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics 
responsables de les diverses companyies subministradores, sense que això representi cap 
despesa addicional per a la Propietat. 
 
 

1.4.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 
 

1.4.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Document núm. 1.- Memòria i Annexes.  

Document núm. 2.- Plànols. 

Document núm. 3.- Plec de Prescripcions Tècniques.  

Document núm. 4.- Pressupost. 
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1.4.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte. Correspon al Director 
Facultatiu l'aclariment dels dubtes que podran plantejar-se durant l'execució dels treballs, 
així com la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats. 
 

1.5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

1.5.1.- CONDICIONS GENERALS RELATIVES ALS MATERIALS I A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
 
Tots els materials utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixin en 
aquest Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació. 
 
En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar 
mostres dels materials a emprar, per tal que aquell pugui escollir el que trobin més 
convenient. El Contractista avisarà a la Direcció Facultativa i a la Propietat  amb prou 
antelació perquè puguin fer ús d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 
 
La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no 
lliurarà, en cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions que són 
especificades en aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben 
defectes de qualitat o uniformitat. 
 
El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de materials 
seran fixats en cada cas. Un cop fixada la procedència dels materials, la seva qualitat serà 
controlada periòdicament al llarg de l'execució dels treballs, mitjançant assaigs, la 
freqüència dels quals ve indicada, per a alguns materials, a títol orientatiu, en aquest Plec. 
En tots els casos serà la Direcció Facultativa qui fixarà la freqüència i els tipus d'assaig a 
realitzar. 
 
Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb 
temps els assaigs oportuns. 
 
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 
(inclòs el formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens 
o assaigs que ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control 
periòdic de la qualitat dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de 
fer-se segons les normes de l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi 
la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la 
realització del control de la qualitat dels materials i l'execució de l'obra. 
 
Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 
 
Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de les seves 
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característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui fàcil la seva direcció. 
Podrà ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a 
la protecció d'aquells materials que ho requereixin. 
 
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per l'Inspector 
Facultatiu, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels 
resultats obtinguts al llarg de l'execució dels treballs. 
 

1.5.2.- EQUIP NECESSARI 
 
L'equip  necessari  a  emprar  en  l'execució  de  totes  les  unitats  d'obra,  serà  aprovat  per  
la  Direcció Facultativa i haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball 
satisfactòries, exclusivament dedicat a les obres i no podrà ser retirat sense l'autorització 
escrita de la Direcció Facultativa. 
 
 

1.5.3.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC 
 
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, informes i 
certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació. 
 
Si  la  Direcció  Facultativa  ho  considera  convenient,  podrà  exigir  els  assaigs  oportuns,  
realitzats  per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 
 
L’estudi  de  noves  unitats  d’obra  no  especificats  en  aquest  plec  i  necessaris  d’executar  
a  l’obra  es realitzaran d’acord a les clàusules contractuals de l’obra. 
 

1.5.4.- PROVES DE CÀRREGA 
 
Es  defineix  com  a  prova  de  càrrega  al  conjunt  d'operacions  de  control  destinades  a  
comprovar l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l'obra. 
 
Si a l’obra s’han de realitzar proves de càrrega: 
 
No es realitzaran fins després d'haver comprovat que el formigó ha assolit la resistència 
característica especificada en el Projecte. 
 
El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa. 
 
Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions 
necessàries per a evitar un possible accident. 
 
En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se n'estudiaran 
les seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció Facultativa 
consideri oportunes. 
 
Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les 
observacions que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents 
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apartats: 
 

- Dades generals: Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i 
finalitat de la prova. 

 
- Descripció de les obres. 

 
- Estat de les obres previ a la realització de les proves. 

 
- Tren de càrregues utilitzat. 

 
- Aparells de mesura, amb descripció i marques. 

 
- Condicions meteorològiques. 

 
- Punts  de  referència  respecte  als  que  s'hagin  efectuat  mesures i  

deixat  constància  per  a identificacions futures. 
 
-       Descripció de l'assaig i resultats obtinguts. 

 
 - Estat final de l'obra. 

 

1.5.5.- AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS 
 
Al realitzar els amidaments, es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats 
d'obra s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els 
materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les 
despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i tota classe 
d'operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats d'obra totalment 
acabades. 
 
Les unitats d'obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Alçada 
(PA), s'entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat 
d'obra hagi estat totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals 
de la seva execució. Es a dir, que la partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís 
que el Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptarà cap 
justificació per a incrementar el seu import. Si la partida alçada fos "a justificar", el 
Contractista vindrà obligat a subministrar quanta documentació creies necessària la Direcció 
Facultativa per a justificar l'import dels treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de 
pagament parcial. 
 
Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista 
haurà de situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions 
necessàries, l'ús de les quals haurà d'anar precedit de la corresponent aprovació. 
 
I finalment, d’aquelles partides en que sigui preceptiu els preus per poder abonar l’import 
dels mateixos serà necessari la presentació de la documentació adient. 
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1.5.6.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA OBRA REALITZADA 
 
El contractista aportarà la següent documentació reglamentaria sense que impliqui 
sobrecost per a la Propietat. 

 

1.5.6.1 Acreditacions 
 

1.5.6.1.1 Acreditacions elèctriques 
 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió, autoritzats per l’exercici de l’activitat segons el corresponent instrucció tècnica 
complementaria ITC BT 03. 
 
A l’inici de l’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la 
documentació com instal·lador autoritzat en Baixa tensió amb el número d’inscripció 
d’empresa instal·ladora en el Registre d’Establiments Industrials (certificat original o 
autenticat) i on hi constarà de manera explícita la categoria a que pertany (IBTB categoria 
bàsica o IBTE categoria especialista). En cas que el contractista no realitzi les obres 
directament ho comunicarà a BSM afegint-hi tota aquesta informació requerida 
anteriorment. 
 
A   l’acabament de la instal·lació, realitzades les verificacions pertinents, l’instal·lador 
autoritzat executor de la instal·lació emetrà un certificat de la instal·lació en la que es farà 
constar que la mateixa s’ha realitzat en conformitat al establert al Reglament de Baixa 
Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i segons amb la documentació 
tècnica. Segons el cas, identificarà i justificarà  les  variacions  que  en  la  execució  s’hagin  
produït  amb  relació  al  previst  en  la documentació (Reglament electrotècnic de Baixa 
tensió article 18 d). 
 

1.5.6.1.2 Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi. 
 
Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i 
extinció d’incendi es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats. 
 
A l’inici d’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la 
documentació com a instal·lador autoritzat amb una còpia autenticada del certificat 
d’inscripció del Registre de la Oficina de Gestió Empresarial com a empresa instal.ladora-
mantenidora d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis (on hi constarà en 
número de registre). En cas que el contractista no realitzi les obres directament ho 
comunicarà a la Propietat afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment. 
 
L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi farà constar una relació de tots els 
mitjans de protecció contraincendis instal·lats (bies, extintors, detecció d’incendi, 
instal·lacions d’alarma , hidrants, ruixadors, columnes seques...) conforme aquests han estat 
instal·lats segons les especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
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1.5.6.2 Legalitzacions 
 

1.5.6.2.1 Electricitat 
 
Abans  de  la  posta  en  marxa  l’empresa  constructora  -  instal·ladora  farà  arribar  la  
legalització elèctrica, els butlletins i fulls de comptadors del emplaçament per tal que pugui 
contractar els subministraments elèctrics. 
 
Caldrà també lliurar una copia original de les Actes Inspecció E.I.C. de les instal·lacions. 
 

1.5.6.2.2 Aparells elevadors. 
 
En el cas d’haver-se instal·lat la seva posta en marxa serà necessària l’entrega a la Propietat 
per part de la constructora de la legalització que l’ascensorista ha de tramitar de aparell 
elevador. 
 

1.5.6.2.3      Aigua (sanitària I contraincendis) 
 
Si s’ha realitzat una instal·lació d’aigua sanitària i/o contraincendis serà necessària 
l’aportació de la legalització corresponent a la Propietat. 

 

1.5.6.2.4      Gas 
 
En cas d’haver realitzat una instal·lació de gas serà necessària l’aportació de la legalització 
corresponent. 
 

1.5.6.2.5      Altres (instal·lacions d’una altre empresa ...) 
 
En el cas que hi hagi instal·lacions que creuin l’emplaçament i que no li siguin pròpies, 
s’aportaran les legalitzacions pertinents d’aquesta altra instal·lació conforme compleix els 
requeriments legals. 
 

1.5.6.3 Certificació dels materials emprats. 
 

1.5.6.3.1 Marcatge CE 
 
Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han 
de dur el marcatge CE. Caldrà aportar una carta de la Direcció d’Obra conforme els 
productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són , i s’han realitzat els 
controls i comprovacions que el marcatge li exigeix. 
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1.5.6.3.2 Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència al 
foc. 
 
Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements  
subjectes a una resistència i reacció al foc concreta. 
 
Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una 
estabilitat i resistència al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i 
justificar-la. De les portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o 
autenticat amb la resistència al foc i reacció corresponent. 
 
Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, 
dels conductes de ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat 
on hi constarà la resistència i reacció al foc, i també una carta d’acompanyament conforme 
els aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge 
segons especificacions del fabricant del producte garantint les característiques del material. 
 
De tots els elements compartimentador (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els 
assaigs dels productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués 
 
 

1.5.6.3.3 Certificacions instal·lació contraincendis 
 
Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de 
protecció contraincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors, 
hidrants, columna seca, ...) conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del 
RIPCI (RD 1942/93). 
 
Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública 
 

1.5.6.3.4 Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors) 
 
Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de 
desenfumatge (conductes, ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar 
almenys 90 minuts a 400ºC (certificat original o autenticat). 
 

1.5.6.3.5 Certificat de la resistència a terra de la instal·lació. 
 
Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de 
manteniment de la mateixa 
 

1.5.6.3.6 Altres certificats. 
 
Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i 
sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats. 
 
Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres 
elèctrics. 
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1.5.6.4 Plànols i bases de càlcul d’obra civil i instal·lacions 
 

1.5.6.4.1 Memòries de càlcul 
 
Lliurament de les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com 
d’instal·lacions amb els valors tal i com han estat executats. Documentació signada per la 
D.F. 

 

1.5.6.4.2 Plànols 
 

Lliurament de plànols reproduïbles de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com 
d’instal·lacions, amb el mateix nivell de detall que la definida a projecte. Cal que aquesta 
documentació sigui lliurada amb la signatura de la D.F. 
 

1.5.6.5 Certificat final obra 
 

Certificat original o autenticat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra. 

 

1.5.6.6 Altres documents (Servituds, industrials i garanties...) 
 

Lliurament de les Auditories d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o 
autenticades corresponents. 
 
Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 
 
Relació d’equips instal·lats a l’aparcament amb referències, adreça i telèfon (segons model) 
Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats. 
Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització. 
 
En el cas d’aparcaments subterranis, si en la coberta existeix un edifici a la part superior del 
mateix caldrà que es defineixi la forma d'accés a l'aparcament des de l'edifici i a l'inversa en 
la zona d'us restringit. Caldrà també un document en el qual s'expliqui que la propietat des 
de la qual té accés a l'aparcament garantirà que l'accés no és considerat en cap cas cap via 
d’evacuació i s'aportarà documentació conforme compleix la normativa vigent. 
 
Es lliurarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol 
moment segons la reglamentació vigent a la Propietat. Per exemple, elements 
compartimentadors que han de  tenir  una  resistència  i  reacció  al  foc  concreta  que  
colinden  amb  propietats  que  gestionarà posteriorment la Propietat o portes tallafoc 
annexes (es facilitarà un assaig autenticat o original de l’assaig). 
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2.1.-   TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
 

2.1.1.- Trasllat de mobiliari urbà i arbrat 
 
 
El mobiliari urbà i l’arbrat són propietat de l’Ajuntament de Mataró, raó per la qual hauran 
de ser desmuntats  i  traslladats  al  magatzem  que  indiqui  la  Direcció  Facultativa. Altre  
tant  es  farà  amb  les vorades, embornals, tapes i marcs de clavegueram, enllumenat i 
semàfors, elements d’enllumenat públic, etc. 
 
El Contractista estarà obligat a disposar d’enllumenat provisional en els llocs de pas públic 
en que la retirada de l’enllumenat existent provoqui un nivell de llum inacceptable, a criteri 
de la Direcció Facultativa. 
 

2.1.2.- Enderrocs 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 301 del PG-4 i el “Reglament Metropolità per a la 
Gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció”. 
 
Els productes resultants de les demolicions seran portats pel Contractista a l'abocador  
corresponent que li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en què la Direcció 
Facultativa consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al 
magatzem que determini. 
 

2.2.- MOVIMENT DE TERRES 
 

2.2.1.- Excavacions de l'explanació i préstec 
 

Es complirà allò que prescriu l'Article 320 del PG-4. Els productes resultants de les 
excavacions seran portats pel Contractista a l'abocador corresponent que li sigui més 
favorable, a excepció d'aquells casos en què la Direcció Facultativa consideri que el material 
és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem o solar que determini. 
 

2.2.2.- Excavacions de rases i pous 
 

Es complirà allò que prescriu l'Article 321 del PG-4. Els productes resultants de les 
excavacions seran portats pel Contractista a l'abocador corresponent que li sigui més 
favorable, a excepció d'aquells casos en què la Direcció Facultativa consideri que el material 
és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem o solar que determini. 
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2.2.3.- Terraplens 
 
Es complirà allò que especifica l'Article 330 del PG-4. 
 

2.2.4.- Reblerts localitzats 
 
Es complirà allò que prescriu l'Article 332 del PG-4. 
 

2.2.5.-Acabat i refí de l'explanada 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 340 del PG-4. 

2.3.- DESVIAMENTS DE SERVEIS 
 

El Contractista haurà de recabar de les companyies els corresponents permisos i la inspecció 
dels diferents celadors o inspectors de les companyies, que donin el vist i plau als treballs 
que hagi d’efectuar. 
 
Quan l’obra civil sigui realitzada pel Contractista, aquest la farà amb la màxima celeritat per 
no produir retard en l’obra. Recabarà l’aprovació de les companyies corresponents, sense la 
qual no podrà ser acceptada per la Direcció Facultativa. 
 

2.4.- OBRES DE FORMIGÓ 
 

2.4.1.- Condicions dels materials. 
 

2.4.1.1.- Ciments 
 

Compliran tot allò que s’especifica en les següents Instruccions vigents: 

-  Instrucción para la recepción de cementos. RC-97. 

- Article 26 de la EHE, en les obres de formigó estructural. 

 

El Contractista tindrà els seus corresponents certificat d'homologació i certificat de 
conformitat de la producció, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
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2.4.1.2.- Aigua 
 

Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les següents especificacions: 
 
- Article 27 de la EHE, en les obres de formigó estructural. 

- Article 280 del PG-4, en les obres de formigó en massa. 

 

2.4.1.3.- Àrids 
 

Els àrids emprats en formigons hauran de complir l’article 28 de la EHE: 
 
A més de les característiques prescrites en aquest Article, haurà de complir-se que 
l'equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72, amb l'assaig practicat en tres 
mostres diferents, no sigui inferior a 80. 
 
En els formigons de pilons, enceps, fonaments i murs, la grandària màxima dels àrids serà de 
40 mm. En els pilars i sostres, la màxima serà de 20 mm. 
 

2.4.1.4.- Formigons 
 

Compliran allò que s'especifica en els següents Plecs i Instruccions: 

- Article 29 de la EHE, en les obres de formigó estructural. 

- Article 610.2.5. del PG-4, en les obres de formigó armat o en massa. 

El Director Facultatiu tindrà que comprovar la idoneïtat del producte per a l'efecte que es 
desitja, mitjançant els assaigs que consideri oportuns en cada cas. No es podrà utilitzar cap 
additiu sense la seva autorització expressa. 

No és permesa, en cap cas, la utilització de cendres volants ni escòries de siderúrgia en la 
confecció de morters i formigons. 

 

2.4.1.5.- Acer en Armadures 
 

L'acer a emprar en les armadures de les obres de formigó haurà de complir: 

- Formigó armat: Articles 31 i 38 de la EHE 

- Formigó pretensat: Articles 32, 33, 34, 35, 36 i 38 de la EHE 

Les armadures del formigó armat i les passives del pretensat seran d'acer corrugat de duresa 
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natural, tant en barres com en malles electrosoldades. 

El tipus d'acer a emprar, quedarà indicat en els plànols i especificacions del projecte, així com 
el tipus de malla electrosoldada, si procedís. 

El contractista lliurarà a la Direcció Facultativa, informació detallada del tipus d'acer emprat 
fent constar: 

- Procedència 

- Marques d'identificació 

- Procés de fabricació 

- Soldabilitat 

- Certificat de Control de Qualitat 

 

Les armadures seran fixades per lligat i no per soldadura. No es permès soldar les barres per 
personal no homologat, ni sense autorització de la Direcció Facultativa. 

En una mateixa obra, no s'usaran barres de diferents límits elàstics, excepte per als estreps. 

 

2.4.1.6.- Peces ceràmiques per a sostres 
 

La resistència a compressió, mesurada en la direcció en que es produeixen les tensions 
ocasionades per la flexió del sostre i sobre la secció real de la peça, serà superior a 175 
Kp/cm2. 

La secció transversal tindrà la forma i dimensions previstes, sense alabeig produït en la 
fabricació. 

Els forats destinats a allotjar armadures, tindran un ample de, com a mínim, 1/8 de la alçada 
de la peça i no serà inferior a 2 cm. Ni superior al doble del diàmetre de la barra que s’hagi 
d’allotjar. 

Aquests materials compliran allò que prescriu el PG-4 i la EF-96. 

 

2.4.2.- Execució d’unitats d’obra 
 

2.4.2.1.- Generalitats 
 

Els formigons a emprar hauran de complir la Instrucció EHE. 
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Prèviament a la utilització del formigó haurà de sotmetre's al judici de la Direcció Facultativa la 
seva composició. 

La resistència a compressió que s'ha d'utilitzar en els diferents elements estructurals vindrà 
indicada en els plànols corresponents. 

Excepte indicacions en sentit contrari, la consistència del formigó, segons els valors 
d'assentament del con d'Abrams, serà la següent: 

- En pilons i murs pantalla , 14 cm. ± 2 cm. 

- En fonaments, ceps, bigues riostra, murs i pilars, 7 cm. ± 2 cm. 

- En sostres  i bigues, 7 cm. ± 2 cm. 

La resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 minuts. El 
recobriment de les armadures s'adaptarà a aquesta especificació. 

Si l'aparcament està sota nivell freàtic, cal clausurar prèviament el bombeig, abans de construir 
la capa drenant i el paviment sobre la llosa de subpressió, així com l'envà per a la formació de 
la càmera de protecció del mur pantalla. Tot això amb la finalitat de poder observar les 
possibles filtracions en la llosa de subpressió i en els murs laterals i adoptar les solucions que 
es considerin més adients. 

2.4.2.2.- Cindris, encofrats i motlles / fusta 
 

Els cindris, encofrats i motlles per a obres de formigó estructural, hauran de complir les 
especificacions contingudes a l’article 65 de la EHE. 

Els encofrats hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa, especialment l'encofrat 
d'estructures vistes, en que serà imprescindible la visita de la Direcció Facultativa abans de 
procedir a la continuació dels treballs. 

Sempre que no es faci constar el contrari, en totes les arestes que es produeixin, es col·locaran 
en encofrar matavius. 

La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i 
fusteria grossa hauran de complir les condiciones especificades en l'Article 286 del PG-4. 

 

La fusta per a obres definitives haurà d'ésser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca 
ni nusos saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la seva  procedència serè d'arbres 
totalment sans en el moment  de  tallar-los.  Quan  es  vagi  a  col·locar  en  obra,  estarà  
totalment  seca  sense  indicis  de putrefacció, ni tindrà altres defectes que puguin debilitar la 
seva resistència o durada. 
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2.4.2.3.- Murs pantalla 
 

Els murs pantalla de formigó armat emmotllats "in situ" compliran l'Article 672 del PG-4. El 
preu unitari de subministrament   i   col·locació   de   formigó   en   murs   pantalla   inclou,   
entre   d'altres   les   següents especificacions addicionals: 

- Els mòduls dels murs pantalla seran encadellats. La disposició dels elements encofrants per a 
formar l'encadellat haurà de ser tal que faci possible, de manera efectiva, aquest 
encadellament.. 

- L'escapçat de murs haurà de tenir una fondària suficient per a eliminar totes les restes de 
terra, bentonita i altres impureses de la part superior de la pantalla. Com a mínim, s’hauran de 
treure els primers 40 cm., però sempre supeditat a que el formigó per sota estigui sa; en cas 
contrari, es continuarà demolint fins que el formigó estigui correcte, a judici de la Direcció. 

- Abans de procedir a la urbanització de superfície, caldrà haver procedit a  la demolició i 
extracció del terreny dels murets guia, tant  de l'intrados com del extradós del mur pantalla. 

- La formació de regates horitzontals per a carregament dels forjats, cas que es faci servir 
aquest sistema, haurà de fer-se amb prou cura per a no perjudicar greument la resistència 
global de l'element.  Prèviament  al  formigonat  de  cada  sostre,  caldrà  haver  disposat  els  
elements  de drenatge de la càmera perimetral. 

- Caldrà realitzar un sanejat de les zones de mur pantalla on les armadures quedin vistes o bé 
on el formigó presenti alteracions per estar mesclat amb terres. Es repicarà el volum de 
formigó afectat i es reposarà amb morter o formigó additivat per a fer-lo adherent amb el 
formigó primitiu; prèviament s'efectuarà el passivat d'armadures. 

- També caldrà efectuar el repicat previ i rebliment amb formigó dels junts entre mòduls quan, 
per defecte d'execució, aquests no són tangents i existeix un espai sense formigó en el junt. 

- Es farà un tractament del junts entre mòduls, en cas de presentar infiltracions. Es repicarà 
una fondària aproximada de 10 cm. i amb una amplada que permeti trobar el formigó en 
bones condicions. S'aplicarà una capa de 2 cm. de gruix de morter impermeabilitzant 
d'adormida molt ràpida. La resta de la junta es reblirà amb morter preparat amb un ciment 
expansiu. 

- Haurà de fer-se una neteja de terres adherides a la pantalla per la part de l'interior de 
l'aparcament, abans d'aixecar l'envà perimetral i formar la càmera. 

- Caldrà repicar del formigó que pot haver-hi en excés respecte a l'alineació prevista per a 
l'interior de la pantalla. 
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2.4.2.4.- Fonaments 
 

Els fonaments per a pilons clavats a percussió compliran el Article 670 del PG-4. 

Els fonaments per a pilots de formigó armat emmotllades "in situ" compliran l'Article 671 del 
PG-4. 

El fons de l’excavació dels fonaments es deixarà perfectament refinat, i s’hi abocarà una capa 
de 10 cm. de formigó pobre de 200 kg/cm2 de resistència a compressió mínima. Les 
armadures dels fonaments hauran de quedar distanciades 10 cm. del fons, garantint-se aquest 
recobriment mitjançant els distanciadors corresponents. 

En les sabates que estan al voltant del pou de bombes, haurà de considerar-se una major 
profunditat del nivell de recolzament. La Direcció Facultativa haurà de determinar-la, establint 
les mesures que consideri més oportunes de cara a no minvar la seguretat de la construcció. 

Si, a més, la Direcció Facultativa o la Propietat  ho consideressin convenient, podran exigir-se 
els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la 
qualitat dels materials i elements a emprar. 

 

2.4.2.5.- Estructura in situ 
 

Pilars, sostres i lloses: Abans d'iniciar l'encofrat dels sostres, es construirà el paviment de la 
planta inferior, a fi que els puntals es recolzin sobre el paviment i no sobre jaç de taulons 
disposats sobre terra o grava. 

Al construir la llosa de solera es tindrà molta cura en la col·locació de la làmina de polietilè. 

En la llosa de solera es poden afegir a petició de la Direcció Facultativa fibres de poliestirè com 
a complement de l’armadura amb malla d’acer corrugat. 

Durant el formigonat de les lloses, quan el formigó encara està fresc, cal marcar les juntes allà 
on ho indiqui la Direcció Facultativa, amb disc diamantat o similar, per tal de provocar en la 
mesura del possible que les esquerdes que apareixen per tensions durant el procés de curat es 
produeixin en aquestes zones concretes. Aquests talls han de tenir una profunditat al voltant 
dels 2-3 cms, ja que si es fan massa profunds es pot trobar l’armat, i si es fan massa superficials 
perden la seva funció principal. 

Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintats i transitables estarà acabada amb 
regle i remolinat mecànic. L'acabat serà molt regular, sense nius ni ressalts i amb poca 
rugositat (no presentarà diferències de més de 2 mm. respecte a un regle de 3 m. recolzat 
sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encofrats de les lloses serà per deixar el formigó 
vist. 

Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran 
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acabades en les mateixes condicions anteriors, però s'admetrà una rugositat fins a 3 mm. de 
diferència respecte al regle de 3 m. 

L'estructura de formigó vist en la zona de les escales: lloses, replans i vestíbuls 
d'independència, serà sempre pla i llis, sense utilitzar encofrats recuperables tipus cassetons. 

L'encofrat   vist   que   s'utilitzarà   serà   de   fusta,   de   primer   us,   encadellada,   raspallada   
i   tractada superficialment, o preferentment amb un altre de tipus fenòlic o semblant, evitant 
en qualsevol cas junts entremitjos, per a donar un acabat superficial definitiu del formigó. 

En totes les arestes que es produeixen en l'estructura vista de formigó, de la zona d'escales, en 
encofrar es col·locarà un matavius. 

Un cop acabat l'encofrat serà necessària l'aprovació de la Direcció Facultativa, per a poder 
continuar els treballs en aquesta zona. 

També s’ha de posar atenció en la col·locació dels passaforjats per a les canonades i tubs 
d’instal·lacions; en aquest sentit, s’hauran de replantejar d’acord amb els plànols 
d’instal·lacions i de sanejament. 

2.4.2.6.- Estructura prefabricada 
 

El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a l Director Facultatiu com 
a la Propietat , els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que ambdós 
considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

 

2.4.3.- Control 
 

2.4.3.1.- Control dels materials 
 

El control del formigó seguirà les especificacions que es detallen a continuació o, en el seu 
defecte, les prescrites a les normes EHE, segons es tracti d'obres de formigó en massa o armat 
o be de formigó pretensat: 

 

2.4.3.1.1.- Control mínim a efectuar en els pilons 
 

Lot: conjunt de pilons amb un volum de formigó de 50 m3 o fracció assimilable, perfectament 
definits en la planta de fonaments. 

 

Resistència característica: 
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Dues preses de quatre provetes per a cada lot de control. Consistència, segons con d'Abrams: 
en cada camió. 

Les condicions bàsiques de rebuig seran: 

- Diàmetre de la barrina diferent del especificat. 

- No arribar a la fondària especificada en el projecte o per la Direcció Facultativa. 

- Pilots  emplaçats  amb  desviacions  en  plantes  superiors  al  20%  del  diàmetre  del  
piló. 

Desviacions en direcció superiors al 4%. 

- Tipus de ciment diferent de l'especificat. 

- Resistència característica del formigó inferior al 90% de la especificada. 

- Consistència inferior a 10 cm. o superior a 17. 

- Tipus, disposició, número i diàmetre dels rodons o barres diferents dels especificats. 

- Longitud armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada. 

- Revestiment de les armadures inferior a 40 mm. 

- Longitud d'ancoratge de les armadures en el cep, inferior al 90% de la especificada. 

 

2.4.3.1.2.- Control mínim a efectuar en els murs pantalla 
 

Lot: conjunt de mòduls amb un volum total de formigó de 100 m3, o fracció assimilable, 
perfectament identificables en un plànol de planta. 

Resistència característica del formigó: dues preses de quatre provetes per a cada lot de 
control. 

Consistència, segons con de Abrams: en cada camió. Les condicions bàsiques de rebuig seran: 

- En els rodons: Tipus, disposició, diàmetres, nombre i solapaments diferents dels 
especificats. 

- Revestiment de les armadures inferior a 10 mm. respecte a l'especificat. 

- Resistència característica inferior al 90% de l'especificada. 

- Assentament en el con d'Abrams inferior a 10 o superior a 17 cm. 

- Desviacions en el replanteig superiors a 1 mm. per metre o superiors a 20 mm. en el 
total del mur. 
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- Tipus de ciment diferent de l'especificat. 

- Longitud de les armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada. 

 

2.4.3.1.3.- Control mínim a efectuar en els sostres 
 

Lot: superfície de sostre amb un volum de formigó de 100 m3, o fracció assimilable, 
perfectament definida en un plànol de planta. 

Resistència característica: Dues preses de quatre provetes per cada lot . Consistència, segons 
con d'Abrams: en cada camió. 

Les condicions bàsiques de rebuig seran: 

- Rodons: Tipus, nombre, diàmetre, disposicions o solapaments diferents dels 
projectats. 

- Resistència característica del formigó inferior al 90% de l'especificada. 

- Consistència amb diferència superior a ± 1 cm de l'especificada. 

- Revestiment de les armadures més petit del 90% de l'indicat. 

 

2.4.3.1.4.- Control mínim a efectuar en els pilars 

 

Lot: Conjunt de sis pilars, o fracció assimilable (s'entén per pilar el tram comprès entre dues 
plantes). 

Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes por lot. Consistència segons con 
d'Abrams. en cada camió. 

Les condicions de rebuig seran les mateixes que per als sostres. 

 

2.4.3.1.5.- Control mínim a efectuar en els paviments 
 

Lot: Superfície de 500 m², o fracció assimilable. 

Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes per lot. Consistència, segons con 
d'Abrams, en cada camió. 
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2.4.3.1.6.- Control mínim a efectuar en els fonaments 
 

Lot: Volum de 100 m3, o fracció assimilable. 

Resistència característica: Dues sèries de quatre provetes per lot. Consistència, segons con 
d'Abrams, en cada camió. 

 

2.4.3.2.- Control de l’execució 
 

Complirà allò que es diu al capítol XVI de la EHE. 

 

2.4.4.- Dispositius a les obres de formigó 
 

2.4.4.1.- Ancoratges 
 

2.4.4.1.1.- Objecte 
 

Les presents condicions s'aplicaran a tots els tipus d'ancoratges, especialment als ancoratges 
encastats en el terreny per injecció, posats en tensió i ancorats en l'altre extrem sobre 
l’element a l'obra. Aquesta pot ser o bé un mur de contenció vertical, o sensiblement vertical, 
una pantalla, un mur de pilons, o de micropilons o bé una sabata o llosa de fonamentació. 

 

Aquestes condicions tècniques s'aplicaran igualment a encastaments en terrenys rocosos, amb 
les limitacions pertinents, les quals s'esmenten posteriorment. 

En terrenys tous susceptibles de fluir, l'encastament a llarg termini dels ancoratges serà 
objecte d'assaigs previs molt acurats. 

 

2.4.4.1.2.- Aspectes generals 
 

Abans d'iniciar l'execució dels ancoratges, el Contractista demanarà tota la informació i 
permisos pertinents referents a possibles serveis afectats, tant municipals com particulars i en 
tot allò que afecta a via pública com a propietats veïnes. 

El Contractista, ell mateix o a través de l'empresa especialitzada a qui subcontracti l'execució 
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dels treballs d'ancoratges, lliurarà a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, la proposta 
d'execució.  Aquesta  proposta  inclourà  tot  el  procés  constructiu,  detallat,  propi  del  
sistema  a emprar, les característiques, dimensions i disposició dels ancoratges, així com els 
càlculs exhaustius dels diversos elements dels ancoratges, en base a les indicacions que 
s'exposaran en els articles posteriors. Les accions a considerar seran les que es contemplen en 
el projecte general de l'obra, no obstant, el Contractista podrà sotmetre a la consideració de la 
Direcció Facultativa un recàlcul alternatiu de les accions. 

 

2.4.4.1.3.- Notacions i definicions 
 

Els ancoratges han estat classificats en dues categories, en funció del seu destí final: 

ANCORATGES PROVISIONALS, són els que tenen un paper temporal i no seran necessaris al cap 
d'un cert temps, quan l'obra estigui més avançada. 

ANCORATGES DEFINITIUS, són els que tenen un paper permanent i asseguren, al llarg del 
temps l'estabilitat de l'obra. 

Es designa per: 

A:      L'acció   unitària   (per   m.l.)   exercida   per   l'obra   en   la   línia   dels ancoratges (T/m.l.) 

B: La separació dels ancoratges consecutius d'una mateixa línia (m.l.) L : Longitud total 
de l'ancoratge des composta en: 

L = LLL + LB 

LLL:     Longitud lliure. La part de l'ancoratge més pròxima a l'element d'obra a ancorar, que 
s'obté tenint en compte les característiques geomètriques o mecàniques. 

LB:        Longitud de bulb. 

L1:    Longitud activa de l'ancoratge. Longitud de l'encastament teòric suficient per transmetre 
al sòl la tracció límit T. 

T:       Tracció límit individual d'un ancoratge (també dita tensió límit). En cas d'encastament en 
terrenys no susceptibles de  fluir, és el més petit dels dos valors següents: 

- Ruptura del tirant de l'ancoratge. 

- Arrencament de l'ancoratge de la seva beina i del sòl circumdant. 

En els terrenys susceptibles de fluir, la tensió límit és la tensió a partir de la qual les 
deformacions per fluència, que es produeixen a nivell de l'encastament, són inacceptables; en 
general té un valor inferior als valors precedents. Més endavant s'indicaran les deformacions 
que són inacceptables. 
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2.4.4.1.4.- Estudi i càlcul 
 

El Contractista presentarà l'estudi i càlculs segons el següent pla: 

1) Estudi de l'element de contenció. 

- Determinació de les accions sobre l'element (en cas que faci una proposta alternativa a la 
continguda en el projecte). 

- De realització (en cas que faci una proposta alternativa a   la continguda en el projecte). 

- Determinació de la reacció a produir pels ancoratges (en cas que faci una proposta 
alternativa a la continguda en el  projecte). 

- Verificació de l'estabilitat del conjunt. 

 

2) Estudi dels ancoratges. 

- Elecció del tipus d'ancoratge, en funció de:  

a) Durada de l'acció de l'ancoratge.  

b) Naturalesa i agressivitat del terreny.  

c) Capacitat requerida. 

d) Forma de perforació previst, etc. 

- Determinació de l'acer en funció de la tensió de servei. 

- Elecció del sistema executiu i de la protecció prevista. 

 

2.4.4.1.5.- Determinació de la tracció admissible en l'ancoratge 
 

Es designa per : 

Ta: Tracció admissible individual de servei (dita també tensió de servei). 

 Ft: Coeficient de seguretat de l'ancoratge. 

Aquests dos valors estan relacionats amb T de la següent forma: Ta = T/Ft. 

El límit elàstic a considerar per a l'acer de l'ancoratge serà: 

-     Per als acers normalitzats, el que figura en les fitxes d'identificació. 
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- Quan,   en   casos   excepcionals,   s'utilitzi   una   armadura   diferent   a l'esmentada 
anteriorment s'utilitzarà el límit elàstic garantitzat pel   fabricant. 

Tg: Designa la tracció corresponent al límit elàstic. La tensió de Servei o admissible serà, com a 
màxim, igual al 75% d'aquest valor per als ancoratges provisionals i al 60% d'aquest valor per     
als definitius. És a dir: 

Ta = 0,75 Tg en els provisionals. Ta = 0,60 Tg en els definitius. Per als ancoratges definitius, en 
un medi agressiu, treball pròxim al mar, etc., el valor serà inferior a l'indicat anteriorment. 

  

2.4.4.1.6.-           Dimensionat dels ancoratges 
 

Plaques de recolzament :Les plaques de recolzament dels ancoratges en l'obra hauran de ser 
dimensionades de tal manera que no experimentin, sota els esforços que els seran aplicats, 
cap deformació  perjudicial.  La  rigidesa  de  les  plaques  haurà  de  ser  suficient  perquè  la  
fletxa  no ultrapassi 1 mm. 

Coeficient  de  seguretat  :La  capacitat  de  resistència  dels  ancoratges  ha  de  ser  superior  a  
la sol.licitació màxima. Aquesta condició s'expressa: 

Ta>= A x B o sigui  T>= Ft x A x B 

Longitud lliure : La longitud LLL serà la més gran dels dos valors següents: 

l'L: Longitud de l'ancoratge situada en un sòl que, per la seva naturalesa, no pot oferir 
resistència (terraplens, turbes, llims, sorra, argila fluixa, fang molt mullat, etc.) 

l''L: Longitud o tram tal que els moviments de l'estructura poden influir en la seva resistència. 
Per a l'ancoratge d'elements de contenció, es considera que és aquella part de l'ancoratge 
situada per sobre del pla inclinat 45º que passa pel punt base (zona activa). 

 

o sigui  LLL = Màx (l'o , l''o). 

Longitud de bulb :La longitud LB serà com a mínim igual a la longitud activa L1 ò a 4 metres o 
sigui LB = Màx (L1 , 4 m.). 

 

2.4.4.1.7.- Posta en obra 
 

Generalitats:    Les diverses operacions de posta en obra dels ancoratges comprenen: 

- La perforació del forat en el qual s'hi col·locarà l'ancoratge. 

- La col·locació de l'ancoratge. 
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- La fixació de l'ancoratge en el sòl. 

- La col·locació de la placa de l’ancoratge pel tesat 

- La posta en tensió de l'ancoratge. 

- La protecció de l'ancoratge contra la corrosió. 

(L'ordre cronològic de les dues últimes operacions pot ser invertit). 

 

Perforació.:   El  procediment  de  perforació  utilitzat  haurà  d'evitar, tant  com  sigui  possible, 
tota modificació de les característiques del sòl en la seva massa. En particular, per als 
ancoratges realitzats sota nivell freàtic, es prendran totes les precaucions perquè en la 
perforació no hi hagi arrossegament dels elements fins del sòl. 

En els terrenys cohesius, el procediment utilitzat no haurà de provocar la pèrdua de cohesió de 
les parets de la perforació. 

Es podran emprar mètodes de vibro-percusió o bé mètodes rotatius amb injecció d'aigua. En 
aquest segon cas, la quantitat d'aigua a introduir en el sondeig serà la mínima per a la sortida 
del detritus. 

Entre els procediments que responen als criteris abans esmentats, hi ha: 

- En absència de nivell freàtic: 

a) Els procediments emprant tub de revestiment en l'avanç (tri o tetraaletes). 

b) Els procediments consistents en realitzar una perforació no revestida, executada amb l'ajut 
d'un fluïd de perforació, les característiques del qual estiguin adaptades al tipus de terreny 
travessat. Aquest fluid pot, segons convingui, estar constituït per aire, aigua, argila- ciment, llot 
bentonític, beurada de ciment, etc. 

- En cas de perforació amb nivell freàtic: 

 

a) Els dispositius que assegurin l'estanquitat de la perforació. 

 b) Els procediments que permetin rebaixar el nivell freàtic. 

c) Els sistemes que utilitzen fluids de perforació pesats. 

d) La preinjecció del terreny, etc. 

Col·locació de l'ancoratge: Si el fluid de perforació no té les característiques suficients per a 
assegurar un ancoratge normal, haurà de ser eliminat del orifici de perforació i substituït pel 
fluid d'injecció definitiu. 

S'adoptaran totes les precaucions necessàries per tal que l'ancoratge o la beina no es 
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deteriorin durant la col·locació. 

Fixació de l'ancoratge al terreny: La fixació de l'ancoratge al terreny pot ser realitzada de dues 
maneres: 

- Mètodes que no utilitzen els fluids ni els morters d'injecció (pilons clavats, sistemes 
d'ancoratges mecànics, etc.) 

- Procediments que utilitzen les beurades d'injecció. Aquestes beurades poden ser realitzades 
a partir: 

- De ciment amb o sense additius. 
- De reïnes. 

Cas d'emprar-se mitjans rotatius amb aigua per a la perforació, s'hauran d'injectar els 
ancoratges el mateix dia de la realització. No es permetrà, sota cap concepte, la demora 
d'aquesta operació en aquest cas. 

En la injecció del bulb la pressió no ultrapassarà mai el 80% de la corresponent al pes de les 
terres situades al damunt, per tal d'evitar la ruptura del terreny i la discontinuïtat de la 
injecció. 

En la part que no constitueix la zona activa, els cables es protegiran amb tubs de plàstic o 
similar amb obturació del cap, a fi de separar-los de la beurada i aconseguir la perfecta 
independència de la part activa. 

Una vegada injectat el bulb, s'omplirà la perforació del sondeig amb beurada de ciment 
injectada a baixa pressió. 

En tots els casos, la resistència a compressió de la beurada a set dies en proveta cúbica de 

40x40x80 mm, no serà inferior a 25 N/mm2. 

Posta en tensió de l'ancoratge: Quan la injecció s'haurà endurit suficientment, tots els 
ancoratges, sense excepció, seran, prèviament al seu tesat definitiu, sotmesos a una tensió de 
prova el valor de la qual està definit el l'article següent. 

 

Després d'aquesta prova, l'ancoratge serà bloquejat en un valor de la tensió denominat tensió 
de bloqueig i determinat en funció de les consideracions que més endavant seran indicades. 

En cas de col·locacions en tensió esglaonada, convindrà preveure un procés especial. 

Valor de la tensió de prova:  Per a tots els tipus d'ancoratges, la tensió de prova no serà, en cap 
cas, superior al 90% de la tensió corresponent al límit elàstic de les armadures: 

Te<= 0,90 Tg. 
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Ancoratges provisionals. La tensió de prova dels ancoratges provisionals serà igual: 

- A la tensió de bloqueig, si aquesta és superior al 120% de la tensió de servei. 

- Al 120% de la tensió de servei en el cas contrari. 

Te = Tb si Tb> 1,2 Ta 

Te = 1,2 Ta   si Tb<= 1,2 Ta 

Ancoratges definitius: Excepte en els casos que s'indiquen a continuació, la tensió de prova 
dels ancoratges definitius serà igual al 130% de la tensió de servei. 

Te = 1,30 Ta. 

En els casos en què l'estructura ancorada no sigui suficientment rígida, l'aplicació als 
ancoratges d'una tensió de prova igual al valor anterior pot provocar en aquesta estructura 
deformacions incompatibles amb el seu bon estat. Convindria, en aquest cas, fixar una tensió 
de prova més dèbil. 

Determinació de la tensió de bloqueig: La tensió de bloqueig és igual a la tensió de servei 
augmentada en les pèrdues. 

Per a l’avaluació de les pèrdues cal tenir en compte el doble imperatiu següent: 

- Seria perillós sobreavaluar aquestes pèrdues, la qual cosa conduiria a una sobretensió 
permanent en l'ancoratge. 

- Cal no subvalorar les pèrdues, ja que afectaria al bon funcionament de l'ancoratge, pel que fa 
al seu paper en la contenció de la construcció. 

Procés de posta en tensió: Es mesuraran els allargaments successius, en funció de les tensions 
aplicades i es grafiaran en uns eixos de coordenades. 

El tesat es realitzarà amb un gat hidràulic multifilar. 

Material i utillatge : Els manòmetres han d'estar en perfecte estat de funcionament. Cal 
revisar-los periòdicament  i  disposar  de  la  documentació  acreditativa  de  la  revisió.  No  
obstant,  en  tot moment, les seves indicacions han de poder ser comparades amb les d'un 
manòmetre de control muntat en paral·lel. Per a poder fer-ho, les canalitzacions de posta en 
tensió haurien de posseir una ramificació que permeti el muntatge ràpid d'un manòmetre 
matriu, que en cap cas ha de romandre indefinidament fixat a la bomba. Els manòmetres de 
control han de ser revisats periòdicament; la seva precisió no ha de permetre un error superior 
al 3%. 

 

2.4.4.1.8.- Beurades d'injecció a base de ciment 
 

Elecció dels ciments:  Quan la protecció de l'ancoratge es realitza a partir de productes a base 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Plec de Prescripcions tècniques 

36 
 
 

de ciment, serà utilitzat un ciment del mateix tipus i del mateix origen que per a la injecció del 
terreny. 

Generalitats:  Els ciments utilitzables per a les beurades seran elegits en funció del doble criteri 
següent: 

- L'agressivitat del terreny al ciment. 

- L'agressivitat del ciment a l'armadura de l'ancoratge. 

L'elecció del ciment es farà d'acord amb la Norma UNE 80-301. 

Elecció del ciment en funció de l'agressivitat del terreny: Els terrenys poden ser classificats en 
dues categories: 

-     Aquells que no presenten riscos d'agressivitat. 

-      Aquells que posseeixen una agressivitat particular. En aquesta segona categoria hi figuren: 

-     Els terrenys que contenen elements agressius (productes químics, sulfats naturals, etc.). 

-     Els terrenys en aigües agressives. 

Entre  els  terrenys  posseïdors  d'una  agressivitat  particular,  es  distingirà  en  funció  del  
grau  de nocivitat de les aigües o dels productes continguts en el sòl: 

- Els terrenys mitjanament agressius. 
- Els terrenys molt agressius. 

Elecció del ciment en funció de la seva agressivitat amb els ancoratges.- En aquells casos en 
què l'ancoratge està constituït per acers de pretensat, a fi d'evitar la seva corrosió en tensió 
pels agents agressius continguts en el ciment, aquest no contindrà clor (procedent dels clorurs) 
ni sofre (procedent dels sulfurs), o en tot cas en quantitats inferiors als valors següents: 

- Clor dels clorurs: (0,02% del pes del ciment)  
- Sofre dels sulfurs: (0,10% del pes del ciment) 

Aquests valors són aplicables a tots els ancoratges, sigui quin sigui la seva durada. No obstant, 
per als ancoratges provisionals que han d'estar en servei durant nou mesos com a màxim, es 
podrà tolerar l'ús de ciments amb un contingut de sofre dels sulfurs igual a 0,15% del pes del 
ciment, i el contingut en clorurs restants fixat a 0,02%. 

En aquells casos en què l'ancoratge està constituït per acers per a formigó armat, la major part 
dels ciments actuals poden ser aplicats. 

Additius: Els additius (càrregues, fluidificants, espessants, etc.) no han de contenir, de cap 
manera, elements agressius als acers i ciments. 

Les reïnes utilitzades hauran de conservar, en el temps, la integritat de les seves 
característiques mecàniques. 
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Les resines no donaran lloc a una fissuració en la seva massa. 

 

2.4.4.1.9.- Assaigs previs 
 

Oportunitat dels assaigs previs. Obligacions del contractista.- L'objecte dels assaigs previs en 
els ancoratges és o bé confirmar el coeficient de seguretat del bulb actiu previst, o bé 
determinar les seves característiques per a una càrrega determinada de l'ancoratge amb un 
coeficient de seguretat fixa. 

Donat que el terreny del terme municipal de Barcelona és molt conegut i se sap el 
comportament de bulbs actius de les característiques corresponents a aquest projecte, amb 
ancoratges de càrregues similars, perforats amb el mateix diàmetre i sistema de perforació, la 
mateixa pressió d'injecció del bulb i pes de terres sobre ell i semblant distribució dels 
ancoratges, no és necessari que   el   Contractista   efectuï   els   assaigs   previs.   No   obstant,   
aquesta   exempció   quedarà condicionada a que el Contractista demostri documentalment a 
la Direcció Facultativa que l'empresa que realitzarà els assaigs té experiència en el sistema 
d'execució previst en aquest tipus de terreny, disposa de personal titulat i qualificat, etc. 

En  cas  que  s'haguessin  de  realitzar  assaigs  previs,  aquests  serien  a  càrrec  del  
Contractista. L'industrial proposarà les conclusions dels assaigs a la Direcció  Facultativa, la 
qual haurà de donar l'aprovació si s'escau. 

 

2.4.4.2.- Junts i punts de suport 
 

2.4.4.2.1.- Materials 
 

2.4.4.2.1.1.- Metàl.lics 
 

Els acers inoxidables, bronzes i plom a emprar en junts i suports, hauran de complir allò que 
està especificat per a aquests materials en els Articles 254, 260 i 261 del PG-4, respectivament. 

 

2.4.4.2.1.2.- Elastomèrics 
 

Compliran allò que especifica el Article 692 del PG-4. 

Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per plaques 
alternatives de acer i material elastomèric, seran necessàriament de cautxú cloroprè. 

El cautxú natural no estarà permès en cap cas en els aparells de suport. 
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Els materials elastomèrics a emprar en aparells de suport compliran les següents condicions: 

-Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent setanta-set Kilopondis per centímetre 
quadrat ( 177 Kp/cm²). 

-Resistència mínima al desgarrament (ASTM D-624-54) (dau tipus B), dinou kilopondis i mig per 
centímetre de gruix (19,5 Kp/cm). 

-Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325%). 

-Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus. 

-Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67) (Mètode B), vint-i-cinc hores (25) a 
setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25%). 

-Variació de característiques en la prova d'envelliment per calor, després de setanta (70) hores 
a cent (100) graus centígrads. 

-Duresa, més 15 graus Shore. 

-Resistència a tracció, més quinze Kilopondis centímetre quadrat (15 Kp/cm²). 

-Mòdul d'elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze kilopondis per 
centímetre quadrat (16 Kp/cm²). 

-El material no ha de presentar esquerdament quan se'l sotmeti a una exposició de cent (100) 
hores a una atmòsfera formada per cent (100) parts d'ozó, per cent milions de parts d'aire. 
Aquest assaig es realitzarà d'acord amb la Norma D-1148-64. 

-Adhesió  mínima  (ASTM  D-429-64  mètode  B),  cinc  kilopondis  per  centímetre  d'ample  (5 
Kp/cm). 

2.5.- Construccions metàl·liques 
 

2.5.1.- Acer laminat per a estructures metàl·liques 
 

Complirà allò que especifica el CTE així com els Articles 250, 251 i 620 del PG-4. 

 

2.5.2.- Element d’unió per a estructures metàl·liques 
 

Complirà allò que especifica el CTE, així com els Articles 621, 622, 623 i 624 del PG-4. 
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2.5.3.- Acer forjat 
 

Complirà allò que especifica l’Article 252 del PG-4. 

 

2.5.4.- Acer emmotllurat 
 

Complirà allò que especifica l’Article 253 del PG-4. 

 

2.5.5.- Palplanxes metàl·liques 
 

Compliran les especificacions contingudes en l’Article 673 del PG-4. 

 

2.5.6.- Galvanitzats 
 

La  classificació  dels  revestiments  galvanitzats  en  calent  es  realitza  d'acord  amb  la  massa  
de  zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitza com a unitat el gram per decímetre 
quadrat (gr/dm²) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze micres (14 M). En la 
designació del revestiment s'esmentarà expressament "galvanitzat en calent" i a continuació 
es donarà el número que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 

En el galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits electrolítics de zenc es designaran amb 
la lletra "Z", seguida del nombre que indica en micres el gruix mínim de la capa dipositada. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la 
capa de zenc. 

 

En aquelles peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície. 

La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis grams per 
decímetre quadrat ( 6 gr/dm² ). 

En el galvanitzat per projecció de deposició electrolítica, el gruix mínim del recobriment serà 
de vuitanta- cinc micres (85 M). 
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2.6.- Impermeabilització 
 

La impermeabilització serà a base d’una emulsió asfàltica modificada amb polímers, d’aplicació 
en fred, projectada a màquina conformant una làmina elàstica contínua sense junts ni 
soldadures, adherida a la superfície amb un gruix aprox. de 3 mm. 

Aquesta impermeabilització es col·locarà: 

a) en tota la superfície de les cobertes de l’aparcament, escales i ascensor. 

b) en els paraments verticals que lliguen les cobertes citades, fins 50 cm. per sota del junt de 
construcció amb el mur o jàssera immediatament inferior, o fins a 25 cm. per sobre del junt 
entre les lloses de coberta i els murs que s’alcen per sobre de la cota d’aquelles. 

Estigui o no indicat en els plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i paraments 
horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja, ja sigui directament 
o d’escorrentia, i siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a l’interior. 

La superfície de les lloses a impermeabilitzar estarà acabada amb regle i remolinat mecànic de 
forma molt regular, sense nius ni ressalts i poca rugositat (no presentarà diferències de més de 
3 mm. respecte un rele de 3 m. recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els 
encontres entre paraments horitzontals i verticals es resoldran amb mitges canyes o 
arrodoniments. 

Les operacions de preparació de la superfície a impermeabilitzar són: 

- Eliminació de tots els residus orgànics i els minerals mal adherits. 
- Raspallat mecànic amb aspiració immediata i profunda de la pols. 

La superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d’aigua líquida visible. 

També caldrà tractar els junt de dilatació (segons plànol) abans de fer la definitiva projecció 
d’impermeabilització. 

Sobre la impermeabilització a les lloses es col·locarà una capa de protecció immediata de 3 cm 
de morter M-100. Posteriorment, sobre el morter es disposarà una capa de 5 cm de formigó 
amb una malla d’acer #15 x 15 Ø 5. En els paraments la impermeabilització dels laterals de la 
coberta es protegirà amb una làmina drenant tipus DELTA. Aquesta protecció anirà fixada 
sobre la capa de 5 cm de formigó i també en el parament del mur, per la part inferior, 
mitjançant puntes cada 30 cm. 

El trasdós dels murs encofrats a reblir de terres s’impermeabilitzarà amb pintura asfàltica, amb 
una dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de 1 mm. En la part inferior de l’excavació 
del trasdós es col·locarà un drenatge amb tub de plàstic perforat de Ø 150 mm desaiguant a 
uns pericons cecs que envien l’aigua recollida al pou de bombes mitjançant un baixant 
connectat a la xarxa general de l’aparcament. Al voltant del tub de dren, amb un gruix mínim 
de 30 cm, es col·locarà material granulat drenant i un geotextil en el contacte entre aquest 
últim i el rebliment del trasdós dels murs, que s’haurà de fer amb sauló compactat al 95% del 
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PM. Tot realitzat segons plànols de detall. 

Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional, es lliurarà un certificat de 
garantia, d’una durada de deu anys, comptada a partir de la data d’acabament de la 
impermeabilització, estès a favor de la Propietat. Aquesta garantia, a partir de la recepció 
definitiva de l’obra i fins que acabi el termini abans esmentat de deu anys, es materialitzarà 
mitjançant un aval a primer requeriment d’import igual al pressupost total de la 
impermeabilització segons el contracte. 

 

2.7.- Sanejament 
 

2.7.1.- Consideracions generals 
 

Tots els elements de la xarxa de sanejament compliran el P.S.P. 

 

2.7.2.- Àrids per a filtre 
 

Compliran les condicions especificades en l’Article 421 del PG-4. 

En cas d’utilitzar-se teixits de material geotèxtil, aquest material serà d’un gramatge mínim de 
125 gr/m2. 

 

2.7.3.- Tubs de formigó en massa i armat 
 

Compliran el Plec esmentat en l’apartat anterior. 

La rugositat no serà superior a la corresponent a n=0,012. Les unions seran amb junta de 
cautxú. 

 

2.7.4.- Tubs de fibrociment, de policlorur de vinil no plastificat, de 
polietilè d’alta densitat, de poliester reforçat amb fibra de vidre i de 
gres 
 
Compliran allò que especifica el P.S.P. 
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2.7.5.- Elements metàl·lics a emprar en clavegueram i desguassos 
 

Tant les reixes d'embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de fundició 
de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones amb fundició 
blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, 
bufaments, esquerdes de construcció, etc.). 

La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els plànols del projecte i els models 
normalitzats per l'Ajuntament de Barcelona. 

La resistència a la tracció del material serà com a mínim de 20 Kp/mm². 

El recolzament de la tapa sobre el marc ha de ser uniforme al llarg de tot el perímetre. Si això 
no es complís, s'efectuarà el rectificat mecànic d'ambdós elements. 

Els graons de les escales de gat seran d'acer recobert amb polipropilè. 

 

2.7.6.- Drens subterranis 
 

Compliran les especificacions contingudes en els Articles 420 i 421 del PG-4. 

 

2.8.- Tancaments 
 

2.8.1.- Conglomerants hidràulics 
 

2.8.1.1.- Ciments 
 

Compliran tot allò que s’especifica en els següents Plecs de Condicions vigents: 

 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos” RC-97 

Article 202 del PG-4 

El Contractista tindrà els seus corresponents certificats d’homologació i certificat de 
conformitat de la producció, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
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2.8.1.2.- Guixos i escaioles 
 

Hauran de complir tot alló que s’especifica en els següents Plecs de Condicions vigents: 

- RY-85 
- Article 203 del PG-4 

 

2.8.1.3.- Calç aèria 
 

Complirà l’Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l’Article 3.1.2 de la Norma NBE-FL-90. 

 

2.8.1.4.- Calç hidràulica 
 

Complirà l’Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l’Article 3.1.2 de la Norna NBE-FL-90. 

 

2.8.2.- MORTERS 
 

No podrà ser emprada pols de pedrera. 

 

2.8.3.- MAONS 
 

Estaran fabricats amb argila i sorra o terres argilosorrenques. Hauran de ser homogenis en tota 
la massa i no es desfaran pel fregament entre ells. 

Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines, i massa compacta sense 
taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més del 15% del seu pes després de 24 hores 
d'immersió en líquid. En ser colpejats amb un martell produiran un so metàl·lic. 

 

Els maons tindran les cares perfectament planes i no presentaran clivelles, esquerdes, buits, ni 
cap defecte d'aquest tipus. 

S'admetrà una tolerància de 5 mm. en les dimensions principals i de 2 mm. en el gruix. La 
càrrega de trencament a compressió serà superior a 150 Kp/cm². 

Els maons vistos hauran de tenir uniformitat de matís, inalterabilitat a l'aire, arestes vives, ser 
perfectament plans, amb una tolerància admesa de 2 mm. en les dimensions principals i 1 mm. 
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en el gruix. 

Compliran el que s'especifica en els Articles 221, 222 i 223 del PG-4 en la Norma NBE-FL-90. 

 

2.8.4.- UNITATS D’OBRA 
 

Complirà el que s’especifica en NBE-FL-90. 

 

2.9.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
 

2.9.1.- Arrebossats, enguixats i lliscats 
 

2.9.1.1.- Morters de ciments 
 

S'ajustaran a allò que indica l'Article 611 del PG-4. No podrà ser emprada pols de pedrera. 

En l'execució de les arestes que tinguin que quedar vistes a l'hora arrebossar, es disposarà el 
perfil de plàstic adequat. Aquests hauran de rebre l'acceptació de la Direcció Facultativa. 

 

2.9.2.- Enrajolat de parets 
 

2.9.2.1.- Peces de ceràmica vitrificada 
 

Són peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície vidriada de colors variats, 
que serveixen per a revestir paraments. 

S'obtenen per monococció d'argiles especials a 1200 ºC. 

 

Composició de les argiles: 

- Hidrosilicat d'alumini ............... 30-70% 

- Quars ...................................... 30-60% 

- Feldespats ............................... 5-25% Pes específic = 2,4 - 2,6 t/m3. 

Porositat aparent de la massa = 0 - 0,5 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Plec de Prescripcions tècniques 

45 
 
 

Resistència a la flexió = 400 - 800 Kp/cm² 

Resistència a la tracció = 200 - 500 Kp/cm² 

Resistència a la compressió = 5500 - 7500 Kp/cm² 

Fractura de la peça = concoidea. 

Les peces hauran de ser homogènies, de textura compacta i resistència al desgast. 

No tindran esquerdes, nius ni matèries estranyes que puguin disminuir la resistència i durada. 
La superfície vitrificada serà totalment plana, excepte en les cantonades i perímetre. 

La superfície serà brillant, excepte si s'exigeix una superfície mate. 

La tolerància en les dimensions serà de l'ú per cent (1%) en menys i de zero en més. 

Per aconseguir un acabat correcte, en els aplacats ceràmics, es col·locaran els perfils adequats 
de PVC o metàl·lics en les transicions o entregues amb un altre material i en les arestes vives. 
Els perfils a utilitzar hauran de rebre l'acceptació de la Direcció Facultativa. 

 

2.9.2.2.- Unitats d’Obra 
 

En tots els paraments enrajolats es disposaran elements de cantonera de plàstic en totes les 
cantonades i en els punts de final de l’enrajolat, com a remat. L’enrajolat es farà amb ciment 
cola sobre paraments arrebossats. L’enrajolat es deixarà per sota dels tapajunts perimetrals 
dels marcs de les portes, segons queda descrit al plànol corresponent. 

 

2.9.3.- Pintura en parets. 
 

2.9.3.1.- Pintures en aparcaments. 
 

En els aparcaments es seguiran els criteris establerts en el plànol de pintures específic. 
Quedant definides les especificacions tècniques  dels materials a emprar, els criteris de 
marcatge de les pintures, mides, ubicació d’elements a pintar, etc. 

2.9.4.- Soleres 
 

2.9.4.1.- Emmacats 
 

Els àrids compliran les condicions especificades en l’Article 421 del PG-4. 
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En cas d’utilitzar-se teixits de material geotèxtil, aquest material serà d’un gramatge mínim de 
125 gr/m2. 

Per evitar la contaminació de la capa d’emmacat amb el formigó de la llosa, es col.locarà amb 
molta cura una làmina de polietilè com a mínim de 200 micres de gruix i 180 gr/m2  de pes. Els 
solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta làmina ha d’actuar com a barrera de vapor 
front a la humitat del terreny. 

 

2.9.5.- Pintures en paviments 
 

S’hauran de complir les especificacions tècniques que queden definides al CTE. 

La superfície de lloses de formigó a pintar, haurà d'estar acabada tal com s'especifica en 
l'Article corresponent als formigons d'aquest Plec. Les operacions de preparació de la 
superfície de paviment a pintar, són les següents: 

- Eliminació de residus orgànics i minerals mal adherits, així com la beurada superficial, 
en cas d'existir. 

- Polit abrasiu i raspallat mecànic, amb doble aspiració profunda de la pols, tot allò en 
sec. 

- Per a l'aplicació de la pintura, la temperatura ambient no serà inferior a 5ºC, la humitat 
ambiental no sobrepassarà el 80% i la humitat superficial del paviment serà inferior al 20%. 
L'aplicador disposarà d'higròmetre ambiental i superficial (Prolimeter). 

Abans d'iniciar les operacions de pintat, es realitzaran les mostres necessàries per a comprovar 
la correcció dels colors. 

També, abans d'iniciar els treballs, el concessionari indicarà, per escrit, el temps màxim que 
pot transcórrer entre l'aplicació de dues mans consecutives, sense que pugui haver problemes 
d'adherència entre elles. Habitualment serà entre 4 i 20 h. 

Així mateix, el concessionari comprovarà que les instal·lacions de ventilació tenen un nivell de 
funcionament suficient, per a garantir una correcta evacuació dels volàtils orgànics i per tant, 
un bon acabat brillant de la pintura. 

- El pintat dels paviments, serà amb poliuretà aromàtic 100% sòlids (vehicle fixe del 
component base: poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fixe del component enduridor: 
isocianat basat en 4,4,4 triisocianat trifenilmetà) i amb 5% disolvent de carbonat de propilè 
(punt d’inflamació > 105º). Característiques de posta en obra: 

- Dotació de pintura: 360 gr/m2. 
- Antilliscant passadissos i places (no rampes ni acords horitzontals corbs): Corindó 

de 280 micres. 21 gr.per m2 de paviment (700 gr. per pot de 12 Kp. que serveix per 
a 33 m2). Es mescla amb la pintura i es bat el rodet a cada immersió. Per a 
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l’aplicació s’utilitza recipient cilíndric de 60 cm. diàmetre. 
- Antilliscant rampes i acords horitzontals corbs: Corindó de 420 micres. 

S’espolvoreja per damunt. 
- Si s'haguessin de pintar zones amb humitat superficial superior al 20% i fins a un 

màxim del 45%, haurà d'aplicar-se una imprimació epoxídica antihumitat abans del 
pintat amb poliuretà. 

- En zones de paviment, a on hagués molt poc porus i les lloses aparegueren molt 
llises i cristal·lines, s'aplicarà, prèviament, una imprimació d'adherència reactiva 
amb el poliuretà, per a garantir el bon ancoratge de la pintura. 

- No es mullarà el paviment fins transcorreguts 15 dies després del pintat. 
- La pintura de senyalització de places, fletxes de sentit, etc. serà efectuada 

igualment amb poliuretà. 
- L'adherència de tot el sistema de pintat sobre formigó, es comprovarà seguint les 

especificacions (ISO 4624-ASTM D 4541-NF P 34501/301-NF P 34601/602) 
mitjançant un comprovador d'adherència digital AT-I o similar, que utilitzarà el 
sistema de tracció sobre un estampidor de 50 mm. de diàmetre adherit al 
paviment. La resistència mínima serà de 15 kg/cm². 

 

2.10.- Urbanització 
 

2.10.1.- Afermats 
 

2.10.1.1.- Subbases granulars 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 500 del PG-4. 

 

2.10.1.2.- Tot-u artificial 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 501 del PG-4. En capes de base, l'índex CBR serà 
superior a 80 per a una compactació del 100% Próctor Modificat. 

 

En capes de base, el mòdul de compressibilitat (ME), determinat amb l'assaig de càrrega amb 
placa circular de 700 cm² (VSS), serà superior a 1000 Kp/cm² per a unes pressions compreses 
entre 2,5 i 3,5 Kp/cm². Quan la humitat del material estigui per sota de l'òptima menys dues 
unitats del Pròctor Modificat, no es considerarà significatiu el resultat de l'assaig. 
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2.10.1.3.- Sòls estabilitzats "in situ" amb calç 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 510 del PG-4. 

 

2.10.1.4.- Sòls estabilitzats amb productes bituminosos 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 511 del PG-4. 

 

2.10.1.5.- Sòls estabilitzats amb ciment 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 512 del PG-4. 

 

2.10.1.6.- Grava - ciment 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 513 del PG-4. 

La humitat de posta en obra serà l'òptima corresponent a l'assaig Pròctor Modificat. 

 

2.10.1.7.- Grava - emulsió 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 514 del PG-4. 

 

2.10.1.8.- Regs d'emprimació 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 530 del PG-4. 

 

2.10.1.9.-          Regs d'adherència 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 531 del PG-4. 

 

2.10.1.10.-         Tractaments superficials 
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Es complirà allò que especifica l'Article 532 del PG-4. 

 

2.10.1.11.-         Mescles bituminoses en fred 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 541 del PG-4. 

 

2.10.1.12.          Mescles bituminoses en calent 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 542 del PG-4. 

 

2.10.1.13.-         Paviments de formigó 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 550 del PG-4. 

 

2.10.1.14.-         Llambordes de pedra natural repicada 
 

Es complirà allò que especifica l'Article 560 del PG-4. 

 

2.10.1.15.-         Llambordes prefabricades de formigó 
 

La resistència característica a compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm. serà superior o 
igual a 500 Kp/cm². 

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en pista de 
1 m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos 
diferent, serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista 
durant l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 m. de desenvolupament. La 
quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per tant en cas 
de realitzar l'assaig amb més d'una proveta  a l'hora, la quantitat d'aigua i abrasiu serà la que 
proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb proveta saturada. 

 

2.10.1.16.-         Vorades 
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Les vorades, tant de pedra natural com de formigó, compliran allò que especifica l'Article 570 
del PG-4. 

En les vorades prefabricades de formigó, la resistència a la compressió en proveta cúbica de 8 
x 8 x 8 cm. serà superior o igual a 350 Kp/cm². 

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 ml. 
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en pista de 
1 m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos 
diferent, serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista 
durant l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 ml. de desenvolupament. La 
quantitat d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per tant en cas 
de realitzar l'assaig amb més d'una proveta  a l'hora, la quantitat d'aigua i abrasiu serà la que 
proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb proveta saturada. 

En les vorades de pedra natural, la resistència a compressió en proveta cúbica serà: 

- Granit: Superior o igual a 1300 Kp/cm². 

- Gres: Superior o igual a 500 Kp/cm². 

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit i a 2 mm. per al gres. 

 

2.10.1.17.- Rajoles de ciment 
 

Hauran de complir allò que especifica l'Article 220 del PG-4. 

Les característiques seran les corresponents a la Classe Primera del PG-4. 

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m. 
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit i a 2 mm. per al gres. 

El Contractista està obligat a presentar a la Direcció Facultativa i a la Propietat  les mostres, 
catàlegs, informes i certificats que siguin necessàris per a l'elecció de la marca i el model, 
requisit previ a tota col·locació. 

 

2.10.2.- Diversos elements de pedra 
 

Compliran els Articles següents del PG-4. 

- Aplacats de pedra .................... Art. 650 

- Paredat carejat ........................ Art. 651 
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- Paredat concertat .................... Art. 652 

- Paredat "descafilat" ................. Art. 653 

- Paredat en sec ........................ Art. 654 

- Paredat ordinari ....................... Art. 655 

- Obra de carreus ..................... Art. 656 

 

2.10.3.- ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 
 

2.10.3.1.- Acer Inoxidable 
 

Tots els elements d’acer inoxidable (baranes, perfils de sortides de vianants i petit material 
complementari) seran d’acer inoxidable AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb 
procediments i materials adients i quedaran perfectament rebaixades i polides de manera que 
no hi hagi irregularitats aparents en el junt. 

 

2.10.3.2.- Nuclis d’escales 
 

Els edicles seguiran els criteris fixats al plànol de projecte formats per una estructura d’acer 
inoxidable AISI-316 tractat i polit lluent mirall, en totes les seves zones visibles, segons 
perfileria detallada en els plànols corresponents.  

En el cas del nucli o edicle que allotja l’ascensor incorporarà en el forat corresponent, un pòrtic 
(independent de l’estructura inoxidable) resolt amb perfils UPN per suportar els mecanismes i 
guies pròpies de la instal·lació, l’esmentat pòrtic es protegirà amb un revestiment tipus 
hammerite-martelé color gris amb una dotació mínima de 200 micres. 

Les soldadures necessàries seran de cordó continu i quan quedin vistes es realitzaran amb 
argó. 

Les peces que formen el sòcol garantiran amb la seva construcció una total estanqueitat, 
executant-se en les fases que estableixi la Direcció Facultativa per facilitar una correcta 
impermeabilització. 

En els punts que la Direcció Facultativa especifiqui es disposarà un entubat d’acer inoxidable 
per al pas de les instal·lacions necessàries (enllumenat, cèl·lula, targeter, camera de TV, etc.) 
així com el suport necessària per a la camera de vigilància. 

Els vidres verticals es realitzaran amb un laminar (STADIP) 10 + 10 mm. essent el botiral 
transparent o mat segons posició, amb recolzaments i separadors de neoprè. Els segellat 
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s’executarà amb silicones neutres, incolora, tipus Bayer 400. 

Els elements horitzontals exteriors tindran un pendent transversal (vers el costat oposat a 
l’accés) de almenys 3 cm. de desnivell. 

 

2.10.4.3.- Rampes d’entrada i sortida 
 

Les rampes d’accés a l’aparcament es protegiran d’acord amb el projecte amb una barana 
d’acer inoxidable AISI 316, polit lluent mirall, en totes les seves zones visibles, havent-se de 
realitzar les soldadures que quedin vistes, amb cordó continu d’argó. 

 

2.10.4.4.- Resta d’elements metàl.lics 
 

Els elements metàl·lics de mobiliari urbà, com són els cilindres de ventilació exteriors, les 
reixes d'acer, etc., no explicats en el Projecte, hauran de ser  galvanitzats en calent i pintats 
amb el procediment adequat, per a garantir l'adherència i protecció idònia. En cas de canvi de 
material, serà necessaria la seva justificació per escrit la posterior validació per la Direcció 
d’Obra i la Propietat. 

3.1.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 

3.1.1.-  Consideracions generals. 
 

Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals 
d'obligat compliment. 

Si  durant  el  període  transcorregut  entre  la  signatura  del  Contracte  i  la  recepció  
provisional  de  la instal·lació fossin dictades Normes o Recomanacions oficials noves, 
modificant o completant les actuals de manera que afectessin total o parcialment la 
instal·lació, el Contractista estarà obligat a l'adequació de la instal·lació per al seu compliment i 
ho comunicarà per escrit a la Direcció Facultativa a fi de que aquesta adopti les mesures que 
consideri procedents. 

Serà obligatori davant de la Direcció Facultativa, mesurar la pressió de la xarxa d'aigua 
sanitària, i en el cas de que superi els 4 kg/cm², serà preceptiu el col·locar una vàlvula 
reguladora, ajustada a 3 kg/cm² en l'entrada general, encara que no s'hagi grafiat en els 
plànols. 
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3.1.2.- Canonades d'acer galvanitzades 
 

3.1.2.1.- Material i dimensions 
 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm. s'utilitzarà preceptivament 
canonada d'acer estirat sense soldadura, classe galvanitzada, Norma DIN 2440/61. 

Les corbes seran, excepte casos especials de classe constructiva 3D. I les dimensions d'acord a 
la norma DIN 2605. 

 

DIMENSIONS DELS TUBS segons DIN 2440/61 i de les corbes DIN 2605 classe 3D 

 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 175 mm. s'utilitzarà preceptivament 
canonada d'acer estirat sense soldadura, DIN 2448/61. 

En tots els casos el material de fabricació serà acer St 35, segons denominació DIN 17006 i 
complirà estrictament les condicions tècniques de qualitat, assaig, composició química, 
dimensions y toleràncies indicades en la Norma DIN 1629 (full 3). 

No serà admesa cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. Es 
prescriu, com a norma general, l'execució de soldadures sobre canonada negra i, en tots els 
casos, el galvanitzat serà posterior a la realització de tota soldadura o escalfament de la 
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canonada per sobre dels 150 graus. 

A requeriment de la Direcció Facultativa, el Contractista haurà de presentar un certificat del 
fabricant, acreditatiu que la canonada indicada respon a les característiques exigides. S'hi 
indicarà explícitament el número de la comanda, l'Empresa compradora, la data i el lloc de 
lliurament. 

 

3.1.2.2.-Unions 
 

Les unions entre els diferents trams de canonada amb altres elements (corbes, colzes, 
derivacions, etc.), podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 100 mm., 
mitjançant accessoris forjats roscats, galvanitzats  al  bany, regularitzant  els  extrems  de  la  
canonada, mecanitzant-la, raspallant  i protegint contra la corrosió la zona roscada. Sempre 
que no s'indiqui específicament, les unions seran per brides. 

No serà admès el doblegat de canonades galvanitzades. 

Les unions entre les diferents parts de canonades per a diàmetres nominals superiors a 100 
mm. seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe negra, xamflanant 
prèviament els cantells a unir. 

Els trams de canonada soldada de la forma indicada, es limitarà en les seves dimensions en 
funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, les possibilitats de transport i el seu 
posterior galvanitzat. 

Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran 
preceptivament per brides. Brides que seran soldades prèviament al galvanitzat del conjunt. 

En el cas d'unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se (vàlvules, etc.) 
s'intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats, de junta cònica. 

Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió amb aquells 
elements, les pròpies  brides  del  qual  siguin  d'una  PN  superior,  en  el  qual  cas,  les  brides  
a  muntar  del  costat  de canonada, seran de la mateixa PN que les de l'element en qüestió. 

Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
Norma DIN 2559. Les juntes entre brides s'ajustaran a la Norma DIN 2690 per als diàmetres 
nominals i PN requerits i seran de procedència Klingerit original. 

 

3.1.2.3.-Proves 
 

Dacord amb document bàsic HS4 del Codi tècnic de l’Edificació es realitzaran les proves 
definides al punt 5.2 per la seva posta en funcionament. 
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No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi, 
per escrit, la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

3.1.2.4.-Protecció 
 

No seran admeses de manera general les xarxes de canonades mixte   acer galvanitzat- coure, 
(si forçosament s’haguessin d’executar s’haurien adoptar totes les mesures pertinents per a 
evitar la corrosió galvànica.) 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques a les que hagués lloc en cada 
cas particular, es mantindran els següents criteris: 

a)        Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de coure, 
segons el sentit del fluxe. 

b)       En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents i,particularment, en els casos 
d'acer galvanitzat-coure, s'intercalaran maniguets no conductors. 

c)         Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 

En els trams de canonada que hagin d'empotrar-se no s'admetrà el contacte directe entre la 
superfície exterior de la canonada i els components de l'obra. Tindrà, per tant, que protegir-se 
formant càmara estanca i permetent la lliure dilatació del tub. 

L'import de les proteccions indicades, en el cas de no figurar expressament en la relació de 
materials, es considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà càrrec algun per aquest 
concepte. 

3.1.2.5.-Connexions elàstiques 
 

S'hi instal·laran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques, de la pressió nominal de 
servei, com sigui necessari per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que en la relació de materials no s'hi trobin específicament indicats, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes. 

 

3.1.2.6.-Suports i suspensions 
 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, els cargols i varilles roscades 
cadmiades. Allò que s'indiqui que ha de ser soldat en obra, es protegirà amb una mà de 
pintura anticorrosiva i dues d'esmalt de protecció, tot realitzat de forma correcta. 

Les suspensions seran amb perfil omega subjectats a l'obra amb tacs tipus Spit-Roc o similar, 
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femelles, contrafemelles i pont   desllisant o aquella que decideixi la direcció facultativa. 

En els punts en què sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensants que permetin la 
lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

Encara que en la relació de materials no s'hi trobin expressament indicats el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà càrrec algun per aquest concepte. 

 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

 

3.1.2.7.-Muntatge 
 

El muntatge tindrà que ser realitzat per personal qualificat que vigilarà tant l'aspecte funcional 
com l'estètic, segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés als elements, aparells 
d'indicació regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser 
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Facultativa serà definitiva per a l'acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació, inclòs per a efectuar proves, 
haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del 
seu interior tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el muntatge (escantells de 
soldadura, raspadures, etc.). 

Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que puguin retenir-la. Es prendran 
especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, etc.), 
protegint-los con malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades una 
vegada realitzada la neteja. 

Si es produís alguna avaria, inclòs transcorregut el període de garantia, per alguna de les 
causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec 
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del Contractista. 

Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la jornada 
de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que quedin oberts. 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada obturació haurà de 
realitzar-se preceptivament mitjançant tap forjat roscat, o brida soldada i contrabrida cega. 

 

Tota l'estesa horitzontal de la xarxa de canonada haurà de ser realitzada amb una pendent 
mínima de 0,5%. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire 
mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i permetent el 
drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la Direcció 
Facultativa, considerant que el conjunt de canonades horitzontal haurà de quedar alineat per 
la part superior, i que el conjunt vertical ha de quedar alineat a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no es digui el contrari, es disposaran paral·leles o 
perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on 
discorreran. 

En el cas d’aparcaments, les canonades el traçat marcat pel projecte i segons la Direcció 
Facultativa es marcarà exactament a obra. Com a criteri general es disposaran entre places i no 
discorreran, tot i que sí que probablement els hagin de creuar, pels passadissos (sempre que la 
Direcció Facultativa no manifesti el contrari). 

3.1.3.-  Canonades de coure 
 

3.1.3.1.-Material i dimensions 
 

Les canonades es definiran pels seus diàmetres exterior i interior, o bé per l'exterior i el gruix 
de la paret, expressats en mm., ajustant-se a la Norma UNE 37116 per a tubs estirats sense 
soldadura. 

El coure serà de primera qualitat, amb una puresa mínima del 99,75% i una densitat de 8,88 
gr/cm³. 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises i sense 
ratlles, taques, bufadores, caletes, escòries, picadures o plecs. 

Serà rebutjat tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes. 
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3.1.3.2.-Unions 
 

Els tubs estaran units mitjançant maniguets amb soldadura capilar, previ decapat de les parts a 
soldar. També poden unir-se per encaix dels tubs matriciats i ajustats, per soldadura capilar. 

Els maniguets i accessoris seran d'aleació de coure. La soldadura capilar coure-coure (groc), 
serà del tipus fort (aleació amb el 50% de coure com a mínim i sense metaloides, alumini, 
mercuri i antimoni; punt de fusió màxim 850 graus C.). 

 

3.1.3.3.-Corbes i canvi de direcció 

 

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s'utilitzaran peces 
de coure de les mateixes característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions, que les 
especificades respecte a les canonades. 

 

3.1.3.4.-Proves 
 

Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer. 

 

3.1.3.5.-Aïllament 
 

Els tubs encastats a l'obra seran aïllats de la mateixa per a permetre la lliure dilatació amb tub 
corrugat. 

Els tubs superficials que es puguin ser tocats amb la mà en la seva ubicació definitva hauràn 
d’anar calorifugats i protegits exteriorment amb camisa d’alumini. 

Els tubs superficials que no puguin ser tocats amb la mà podran ser calorifugats amb protecció 
a la llum ultraviolada. S’hauran de presentar però les característiques tècniques i hauran de ser 
aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

3.1.3.6.-Connexions elàstiques 
 

Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer. 
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3.1.3.7.-Suports i suspensions 
 

Tots els elements suspensors hauran de ser isofònics i han de poder suportar la canonada 
plena del fluid que transporten, sense que existeixin pandeigs o moviments innecessaris 
encara que en aquest tub hi haguès un sobrepés puntual de 100 Kg, així com tampoc 
interferències amb altres instal·lacions. 

 

Els suports es distanciaran els següents valors: 

 

(1)        En canvis de direcció i extrems de canonada, les subjeccions seran amb abraçadora. 

(2) Entre el tub de coure i l'abraçadora de ferro galvanitzat ha d'intercalar-se una 
protecció aïllant, tipus cinta adhesiva o similar. 

 

3.1.3.8.-Muntatge 
 

Les especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades. 

 

3.1.4.- Aparells sanitaris 
 

3.1.4.1.- Condicions generals 
 

Tots els aparells sanitaris, així com les aixetes i vàlvules, seran de primera qualitat, en marca, 
model i color que asseguri el manteniment adequat i la substitució dels elements per altres de 
semblants en cas que això fos necessari., completament nous i lliures de defectes, amb 
garantia d'exigir les especificacions de duresa, absorció, resistència als àcids i estanquitat, 
durabilitat, cabal i soroll, segons convingui i estaran especialment concebuts per l’estalvi 
d’aigua. 
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Seran instal·lats d'acord amb les instruccions que les cases subministradores enviïn amb els 
aparells. 

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs abans del sifó corresponent, i 
seran capaços d'impedir que l'aigua sobreeixi tenint el desguàs tancat i una aixeta, com a 
mínim, oberta amb un cabal de 0,15 l/sg. Tots els taps de funcionament no mecànic tindran la 
seva cadeneta de material inoxidable, amb una forma apropiada perquè no s'hi facin nusos 
durant el servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 Kp. 

 

La pèrdua d'aigua pels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. Els desguassos de tots els 
aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat, hauran de portar una creueta de metall 
inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d'obstruir-lo (el diàmetre de la barra que 
constitueix la creueta ha de ser de l'ordre de 2 mm.). Aquesta creueta quedarà a uns 2 cm. de 
la superfície de la vàlvula de desguàs. 

 

3.1.4.2.-Aixetes sanitàries 
 

Serà la Direcció Facultativa qui decidirà, en cada cas, el model a instal·lar. 

Tota aixeta ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva instal·lació, ja 
sigui fixat al mur o a un aparell sanitari. 

Es composaran de peces ben ajustades, sense joc entre elles. 

El cabdal, temperatura, i pressió de sortida estàn regulats pel codi tècnic de l’edificació. 

L'alimentació a les aixetes serà a través de claus de bloqueig i ajust, a fi de permetre el 
desmuntatge de qualsevol aixeta sense interrompre el servei a altres aparells sanitaris i, al 
mateix temps, ajustar el cabal màxim. 

Les aixetes estaran especialment concebudes per l’estalvi d’aigua (seran temporitzades e 
incorporaran airejadors). 

 

3.1.5.-  Proves i assaigs de la instal·lació 
 

3.1.5.1.- Generals 
 

El Concessionari garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en 
perfectes condicions de funcionament, d'acord amb tots els termes legals i restriccions i de 
conformitat amb la millor pràctica. 
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Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats pel Ministeri 
d'Indústria o altre organisme oficial, es faran d'acord amb aquestes Normes. 

Les canonades que han d'anar encastades o tapades seran assajades abans que quedin ocultes. 
El Concessionari subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assaigs i inspeccions. Les 
comprovacions generals seran les següents: 

- Examen visual. 
- Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud. 
- Proves d'estanqueïtat. 

 

3.1.5.2.-De les xarxes de distribució d'aigua 
 

Es realitzaran les proves definides als conductes i aquelles descrites en el document bàsic HS 
del Codi Tècnic Edificació secció 4 apartat 5.2 Posta en Servei. 

 

3.1.5.3.-De la xarxa d'evacuació 
 

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran després de col·locades totes les canonades i 
abans de rematar els murs, sostres i paviments per on hagin de passar o anar encastades les 
canonades. 

Es realitzaran següents proves, descrites en la majoria al document bàsic HS del Codi Tècnic 
Edificació secció 5 : 

- Proves d’estanqueïtat parcial: DB HS secció 5 apartat 5.6.1 

- Proves d’estanqueïtat total: DB HS secció 5 apartat 5.6.2 

- Prova d'aigua: DB HS secció 5 apartat 5.6.3 

- Prova d’aire: DB HS secció 5 apartat 5.6.4 Quan es detecti alguna fuita i no es vegi 
fàcilment, s'aplicarà aigua amb sabó en les zones on es sospiti que s'hi pot produir. Durant la 
prova els sifons hauran d'estar buits i obturats. 

- Prova d'olors S'utilitzarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la 
prova tots els orificis hauran d'estar hermèticament tancats. En la base de la columna en la 
que es realitzi l'assaig es buidaran 30 grams d'oli de menta i 4 o 5 litres d'aigua bullint per cada 
10 m. de longitud de columna. L'extrem superior de la columna es deixarà obert i es tancarà 
hermèticament després de percebre l'olor. Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i 
obturats. 

- Prova de fum: DB HS secció 5 apartat 5.6.5 S'haurà col·locat oli mineral en la base de la 
columna i es cremarà; la columna es taparà quan el fum que es produeixi arribi a la part 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Plec de Prescripcions tècniques 

62 
 
 

superior de la columna. Si existeix alguna fuita, l'olor i el fum acusarà la zona on es produeix la 
fuita. Si no hi ha fuites de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 
minuts, la qual cosa es nota per les fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admetrà que la 
xarxa és impermeable al pas d'aire i gasos. 

 

3.1.5.5.-Muntatge 
 

Una vegada hagin estat col·locats tots els aparells i s'hagin efectuat totes les connexions, 
s'assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua. 

Les reparacions de canonades i accessoris defectuosos es faran sempre amb materials nous. 

3.2.- INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 
 

3.2.1.- Condicions Generals 
 

Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals 
d'obligat compliment. 

 

3.2.2.- Conductes 
 

3.2.2.1.- Traça 
 

La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local en el què s'efectua la instal·lació. 

La traça per a paraments verticals es farà seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals; 
aquestes es disposaran a 50 cm. com a màxim de paviments i sostres i les verticals a una 
distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. En ambdós casos a una distància 
mínima de 3 cm. de qualsevol altra canalització. 

Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors en 
els tubs després de col·locats. En trams rectes hi haurà un registre cada 15 m. com a màxim. 
També n'hi haurà un cada dues corbes en angle recte. 

Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de caixes de 
registre, derivació, connexió i mecanismes, per a què sigui aprovat per la Direcció Facultativa, 
la qual establirà les Normes complementàries precises pel que fa a la traça. 

Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,10 m. 
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com a mínim, sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys mecànics. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que 
puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s'adoptin les disposicions necessàries per a 
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal buit en la 
construcció, quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions: 

- La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la Instrucció 
ITC-BT-24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements 
conductors. 

- Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 
perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en 
compte: 

- L'elevació de la temperatura. 
- Les condensacions. 
- Les inundacions. 
- Les corrosions. 
- Les explosions. 

 

3.2.2.1.1 – Especificacions extres en la traça en el cas d’aparcaments 
 

En el cas d’aparcaments tots els tubs emprats seràn tub metàl·lic rígid en el seu traçat principal 
i fixats amb brides cincades AD, i caixes metàl.liques. 

Així mateix caldrà tenir en compte que, si el sector d’incendi on transcorre la instal·lació hi 
circulen o hi ha vehicles que desprenen vapors i combustibles inflamables, el volum comprès 
entre el terra i un pla situat a 0.60 m per damunt a aquest serà considerat volum perillós i per 
tant s’haurà de posar elements tallafoc a aquesta alçada que delimitin la franja. 

La traça de tubs als passadissos de circulació de vehicles es conduiran de manera alineada i 
endreçada (segons plànol detall projecte): 

- Tub  d’enllumenat:  centrat  a  carril  de  circulació,    al  seu  interior  hi  haurà  els  tres  
circuits d’enllumenat de l’aparcament. 

-     El tub de detecció de CO 

-     El tub d’enllumenat d’emergència 

- El tub que interconnecta els detectors de presència i que alberga el cablejat tant el 
circuit dels detectors de planta com el circuit de cada detector de rampa, o cada circuit 
detector d’escala. 
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I, per les places, 

- Tub "incendis": per on hi transcorren tots els detectors termovelocimètrics juntament 
amb els retenidors. 

- Tub de força: per on hi transcorren els endolls, l'alimentació de l'ascensor, 
l'alimentació al subquadre de bombes, el secamans, aire condicionat, alimentacions 
subquadres... 

De manera general, a aparcaments, s’intentarà sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra 
no digui el contrari, que tant els tubs de força, com la resta que van a cabina que ara passem a 
descriure, la distribució es realitzi per la segona planta i entre places: 

-     Tub alimentacions caixers, validadors, portes ... que van al subquadre cabina.. 

-     Tub de comunicacions del sistema elèctric. 

- Tub de comunicacions del sistema de control de l’aparcament (validadors, emissors, 
barreres, portes, càmares control matrícula). 

-     Tub de la instal·lació d’interfonia. 

-     Tub de la instal·lació de megafonia. 

-     Tub senyals videovigilancia. 

 

3.2.2.2. Execució de la instal·lació 
 

Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que 
s'indiquen en la taula següent: 
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Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la 
possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa 
s'elegirà convenientment la traça de la instal·lació, preveient la evacuació de l'aigua en els 
punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació adequada en l'interior del tubs mitjançant 
el sistema adequat, com pot ser, per exemple d'unes T quan un dels braços no s'utilitza. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de connectar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la 
distància entre dues postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets i sostre mitjançant brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,50 m. per a 
tubs rígids i per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra part dels canvis de 
direcció i de les connexions, també en la proximitat immediata de les entrades en caixes o 
aparells. 

En  les  traces  situades  en  superfícies  horitzontals  (sostres),  les  brides  de  subjecció  
disposaran  del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una 
distància mínima de 2 cm. del sostre. 

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes de 
derivació, mecanisme, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentada traça. 

(1)        Tubs metàl·lics rígids blindats. 

(2)        Tubs metàl·lics rígids blindats, amb aïllament interior.  

(3)        Tubs metàl·lics rígids normals, amb aïllament interior.  

(4)        Tubs aïllants rígids normals. 

(5)        Tubs aïllants flexibles normals. 

(6) Tubs metàl·lics flexibles normals, amb/sense aïllament interior. (7) Tubs metàl·lics 
flexibles blindats, amb/sense aïllament interior. 

 

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà superior a 
3. Els conductors s'allotjaran en els tubs una vegada aquests han estat col·locats i 
adequadament protegits. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació. 
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A fi que l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït degut al seu fregament amb els 
cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 
connexió o aparell, estaran provistos de broquets amb cantells arrodonits o dispositius 
equivalents, o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament 
interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica. 

Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut, 
durant el curs del seu muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a les parts 
mecanitzades se'ls aplicarà pintura antioxidant. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no serà superior al 2%. 

En els creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran d'interrompre's 
els tubs; els extrems hauran de quedar separats entre sí 5 cm. aproximadament, i 
s'empalmaran posteriorment mitjançant maniguets desllisants que tinguin una longitud 
mínima de 20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, com murs, envans i sostres, 
es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions: 

- En  tota  la  longitud  dels  passos  de  canalitzacions  no  es  disposaran  connexions  o  
derivacions  de conductors. 

- Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments 
mecànics, les accions químiques  i  els  efectes  de  la  humitat. Aquesta  protecció  s'exigirà  de  
forma  Continua  en  tota  la longitud del pas. 

- Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos 
locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi 
l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior, 
s’instal·larà, en l'extrem del tub, una pipa de porcellana o vidre, o d'altre material aïllant 
adequat, de manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï en sentit ascendent. 

- En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas, 
aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual siguin 
més severes. 

- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en 
l'interior de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 m. i, si els supera, es 
disposaran tubs blindats. els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran 
proveïts de broquets aïllants, de cantells arrodonits o de dispositiu equivalent; per als tubs 
metàl·lics amb aïllament interior serà suficient que l'aïllament sobresurti lleugerament del tub. 
També podrà emprar-se per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o d'altre 
material aïllant adequat, de suficient resistència mecànica. 

No necessiten protecció supletòria. 

- Els conductors provistos d'una armadura metàl·lica. 
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- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat i que portin un envoltant de 
protecció de policloroprè o producte equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensió nominal. 

- Si  l'element  constructiu  que  ha  de  travessar  separa  dos  locals  amb  les  mateixes  
característiques d'humitat, poden practicar-se obertures que permetin el pas dels conductors, 
respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalitzacions de què es tracti. 

- En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca 
estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del paviment a una alçada com a mínim 
igual a la del sòcol, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan  el  pas  s’efectuï  per  un  altre  
sistema,  s'obturarà  igualment mitjançant  material  incombustible  i  aïllant,  sense  que  
aquesta  obturació  hagi  de  ser  totalment estanca, encara que       protegirà de la caiguda 
d'objectes i a la propagació del foc. 

 

3.2.2.3.-Taules per a la selecció de tubs d'acer per a canalitzacions elèctriques i 
caixes derivació 
 
 
CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS I CAIXES A UTILITZAR 

 

 

3.2.3.- Conductors 
 

Serà     no  propagadors  de  l’incendi  i  amb  emissió  de  fums  i  opacitat  reduïda.  Els  cables  
amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 PART 4 ó 5, o a la norma UNE 
21.1002 (segons la tensió assignada al cable) compleixen aquesta prescripció. 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents   als classificats com “no 
propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1 
compleixen aquesta condició. 
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EL cable elèctric destinat a circuits de serveis de seguretat no autònoms a circuits de serveis 
amb font autònoma centralitzada haurà de mantenir el servei durant i després de l’incendi, 
sent conforme a les especificacions de la norma UNE EN 50.200 i tindran emissió de fums i 
opacitat reduïda. 

L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció 
sobre tubs metàl·lics rígids 

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per simple 
cargolament o arrollament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituent blocs o regletes de 
connexió; pot admetre's també la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de 
realitzar-se en l'interior de caixes de connexió o derivació. Els conductors de secció superior a 
1 mm² hauran de connectar-se per mitjà de terminals adequats, de manera que mai les 
connexions quedin sotmeses a esforços mecànics. 

Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 

 

3.2.4.- Quadres elèctrics 
 

El quadre/s elèctrics estaran constituïts pels cossos necessaris per tal d’albergar les sortides 
dissenyades al projecte i preveure una possible ampliació (reserva no equipada). 

En el cas que els quadres elèctrics estiguin previstos en el pressupost, abans d'iniciar la 
construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota precisió, les cotes 
d'emplaçament i presentar els plànols complets, a escala de l'interior i frontal, per a la seva 
aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta documentació no 
eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció Facultativa i seran a càrrec 
del Contractista les modificacions o substitucions a les què hi hagués lloc, sent així mateix 
motiu de penalització. 

Els quadres elèctrics dels aparcaments seran construïts sota les mateixes característiques, i 
arquitectura que la resta d’aparcaments de la xarxa que estàn telecomandats elèctricament. 

Igualment es consideraran inclosos l'elaboració d'esquemes, identificació de components i 
instruccions completes de manipulació i manteniment. 

El grau de protecció que oferirà l'armari depenent de la seva ubicació vindrà regulat pel 
reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

3.2.4.1 -Característiques generals dels quadres dels aparcaments. 
 

En el cas d’aparcaments els quadres elèctrics (un quadre de distribució general, un subquadre 
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de ventilació, un subquadre cabina control, un subquadre de bombes i tants subquadres 
d’escala com escales hi hagi) seran subministrats per la propietat a peu d’obra. 

El contractista disposarà de les mesures reals dels quadres i prèviament a que la propietat 
aporti els quadres elèctrics ja haurà comprovat que amb les cotes previstes, que 
l’emplaçament definitiu ja està preparat per posar-hi els quadres. 

Un cop allà el contractista, estigui expressament indicat als amidaments o no, s’ocuparà de 
traslladar els quadres des de l’exterior de l’obra fins la ubicació definitiva, els col·locarà sobre 
la bancada si aquesta existeix i si no on indiqui la D.F com a posició definitiva fent-se càrrec 
dels mateixos. 

Si els quadres en el moment que arribin a obra “a decisió de la propietat i Direcció Facultativa” 
no es poguessin situar a la seva ubicació definitiva, el contractista serà el responsable dels 
mateixos fins al moment del lliurament de l’obra. 

En cas de ser necessari la propietat demanarà l’ensamblatge dels diferents cossos al 
constructor del quadre un cop estiguin adequadament situats per la constructora. 

L’instal·lador autoritzat (segons reglament electrotècnic de baixa tensió) serà qui connectarà 
als bornes dels quadres el cablejat procedent de la instal·lació a les bornes de la sortida 
corresponent (estigui o no especificat als amidaments). 

El  cablejat  que  arribi  al  quadre  independentment  estigui  indicat  a  la  pròpia  borna,  
haurà  d’estar identificat al circuit al que pertany. 

 

3.2.5.- Equips de mesura 
 

Els equips de mesura seran subministrats per l’empresa subministradora d’energia i adequats 
segons normativa vigent. 

 

3.2.6.- Circuit de Posta a terra 
 

Tot el circuit de posta a terra complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i s’executarà 
segons estigui especificat al projecte. 

La instal·lació de posta a terra en baixa tensió, tindrà un sol punt de prova situat a la cambra 
de quadres elèctrics. 

El valor de la resistència estarà conforme a les normes de protecció i funcionament de la 
instal·lació, i es mantindrà d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resistència màxima 
de la instal.lació de 8 ohms, de manera que es garantirà que mai podrà donar tensions de 
contacte superiors a 24V en el cas de local o emplaçament conductor i 50V en els demés casos. 
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3.2.6.1.- Presa de terra 
 

La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’una instal·lació i 
l’elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats al terra serà sense fusibles ni dispositius de protecció, 
és a dir contínua i permanent;  la  secció  del  conductor  metàl·lic  utilitzat  serà  la  suficient  
segons  les  característiques elèctriques de la instal·lació. 

La pressa de terra constarà d’arqueta (arqueta de serveis de polipropilè amb mesures interiors 
de 25 cm i exteriors de 35cm) amb tapa de fundició en duralumini (mesura interior 25 cm, 
exterior 30 cm), barra de compensació de potencial (amb terminals de connexió, cargols d’acer 
inoxidable per cables de 35 a 70 mm2 de secció), tub d’humidificació de PVC, elèctrodes 
(composats per cable de Cu de 50 mm2 de secció i material conductor  tipus quibacsol), 
sistema de drenatge (grava) i perforació de reserva. 

Garantirà uns elèctrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, estarà equipada amb un 
sistema d’automanteniment,  no  precisarà  d’obra  civil  pròpiament,  haurà  de  ser  fiable,  
segura,  tenir  gran capacitat d’absorció, mínima impedància al xoc en descàrrega alta 
freqüència, màxima superfície de contacte amb el terreny i garantir la correcta connexió dels 
elèctrodes amb el terreny. 

 

3.2.7.- Proves i assaigs 
 

3.2.7.1.- Generals 
 

El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en 
condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa oficial i la millor 
pràctica. 

Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri 
d'Indústria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes. 

El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser 
aprovats abans de la seva acceptació. 

Es  realitzaran  els  següents  assaigs  generals,  sent  el  Contractista  qui  subministrarà  l'equip  
i  aparells necessaris per a dur-los a terme: 

- Examen visual del seu aspecte. 
- Comprovació de dimensions, seccions, calibres i   connexions, etc. 
- Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 
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3.2.7.2.- Parcial en obra 
 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant de la Direcció Facultativa abans de ser 
cobertes per parets, falsos sostres, etc. 

 

3.2.7.3.- En fàbrica 
 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que consideri 
necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 

 

3.2.7.4.- Assaigs i prova de material 
 

3.2.7.4.1.- Prova de rutina de materials 
 

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la 
instal·lació, dels que a continuació es ressalten els més importants. 

Conductors: Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que 
resisteixin durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1000 Volt, a 
freqüència de 50 Hz. 

La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que, com a mínim, la seva resistència sigui en 
relació al mínim que li correspongui, inversament proporcional a la longitud total, en 
hectòmetre de les canalitzacions, segons l'article 2.9 del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, de la Instrucció Número 19. 

 

3.2.7.4.2.- Prova de muntatge 
 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà novament 
la rigidesa  dielèctrica  de  la  instal·lació,  a  efectes  de  comprovar  el  perfecte  aïllament  dels 
conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 

 

3.2.7.4.3.- Prova de recepció 
 

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. Tindran 
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per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació. Entre d'altres 
es comprovaran els següents extrems: 

-Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 

-Dispar i regulació de tots els productes. 

-Comprovació de tots els circuits que composen la instal·lació. 

-Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 8 ohms. 

 

3.3.- INSTAL.LACIÓ DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 

3.3.1.- Consideracions generals 
 

Els  materials,  sistemes  i  execució  del  muntatge  haurà  de  ajustar-se  a  les  Normes  legals  
d'obligat compliment. 

Les empreses instal·ladores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores de 
Sistemes de Protecció Contra Incendis, de la Direcció General de Seguretat Industrial del 
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

Tots  els  aparells,  equips,  sistemes  o  els  seus  components  han  de  tenir  la  corresponent  
marca  de conformitat a normes. 

3.3.2.- Canonades d'acer galvanitzades 
 

Les mateixes especificacions que per la 'instal·lació de fontaneria. 

3.3.3.- Pintura i senyalització 
 

Els passamurs i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura antioxidant. 

Les canonades d'acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d'estar tractades amb pintura 
asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud. 

Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'hi indicarà convenientment el sentit 
de la direcció del fluid en les conduccions. 

Els equips de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis (extintors, boques 
d’incendi, polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar de sistemes d’extinció) s’han de 
senyalitzar mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 segons la mida i han de ser 
visibles inclòs en cas de fallada al subministre d’enllumenat normal. Quan siguin 
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fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa ha de complir l’establert a la 
norma UNE 23035-4:1999. Els cartells seran d’alumini i estaran fixats al parament amb cargols. 

3.3.4.- Conductors 
 

Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat. 

 

3.3.5.- Conductes 
 

3.3.5.1.- Traça 
 

Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat. 

 

3.3.5.2.- Execució de la instal·lació 
 

Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat. 

 

3.3.6.- Equips 
 

3.3.6.1.-Equip de mànega (BIE f 25 mm) certificada N segons UNE 23.403 
 

En quant a l'equipament de mànega, s’instal·laran boques d'incendi equipades amb mànega de 
25 mm. de diàmetre, que cobreixin la totalitat del recinte, d'acord amb el CTE. 

La distància entre qualsevol punt del local protegit fins la BIE més pròxima no superarà els 25m 
i n’hi haurà una situada sempre a menys de 5 m dels accessos. A prop de cada equip s’haurà de 
posar un cartell indicador d'alumini (veure especificacions a l’apartat 3.3.3) 

Composta de debanadora fixa d'alimentació axial amb dispositiu de canvi de direcció. Pannell 
de control amb vàlvula de bola i manòmetre, 20 m. de mànega semirrígida de f 25 mm., 
estanca a una pressió de 15 Kg/cm². Certificada N segons UNE 23091. Llança d'ABS de triple 
efecte roscada interiorment a 1" gas per al seu acoblament a la mànega. Tindrà un cabal mínim 
de 100 lts/min. a 3,5 Kp/cm². Vàlvula de pas, de llautó de 25 mm., roscada a 1" gas. Portarà 
muntat un indicador de pressió de 1 a 16 Kp/cm². 

Aquest conjunt anirà muntat dins d'un armari de planxa metàl·lica de 1,5 mm. de gruix de 
mides 600 x 750 x250 mm., pintat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 amb un gruix no 
inferior a 60 micres. El conjunt estarà certificat N segons UNE 23.403. 
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El pla frontal de l'armari consistirà amb un marc d'acer inoxidable polit, per a muntar plàtic 
pre-tallat, amb pany i frontisses integrades i pany quadrat. El plàstic, portarà la 'inscripció 
"Trenqueu-lo en cas d'incendi". 

Els equips es muntaran de forma que el centre de la mànega quedi a una alçada de 1,5 m. del 
paviment. 

 

3.3.6.2.- Columna seca 
 

Els aparcaments amb tres o més plantes sota nivell de carrer o quatre plantes per sobre, seran 
protegits per una instal·lació de columna seca, amb connexions a totes les plantes. 

Aquesta instal·lació es composarà de: 

Escomesa al exterior o I.P.F.-41. Provista de connexió siamesa amb claus de bola incorporades, 
ràcords de 70 mm., que s’ajustaran a la norma UNE 23-400-81, tapes subjectades amb 
cadenes, i clau de purga de 25 mm. 

Estarà allotjada en una fornícula de 55 cm. d’amplada, de 40 cm. d’alçada i 30 cm. de fondària, 
el marc estarà pintat amb color vermell RAL-3000 i la porta serà blanca amb la inscripció 
“Columna seca - Ús exclusiu bombers”, amb lletra vermella. 

La tapa disposarà de tanca de simple lliscament per a clau de quadradet de 8 mm. i frontisses 
en la part inferior que permetin el seu total abatiment. 

Es disposarà a la façana, amb el centre de les seves boques a 90 cm. del terra, en lloc 
accessible al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments, i al més pròxim possible a la columna. 

S’evitarà la col·locació d’elements que puguin obstaculitzar la seva visibilitat. 

Connexió de sortida per planta o I.P.F.-39. Les boques de sortida disposaran de connexió 
siamesa amb claus de bola incorporades, ràcords de 45 mm., que s’ajustaran a la norma UNE 
23-400-81, amb tapes subjectades amb cadenes. 

Estaran allotjades en fornícules de 55 cm. d’amplada, 35 cm. d’alçada i 30 cm. de fondària, 
provistes de tapa  de  vidre  amb  la  inscripció  “Columna  seca  -  Ús  exclusiu  bombers”, en  
lletra  vermella. La  tapa disposarà de tanca de simple llisament per a claus de quadradet de 8 
mm. i frontisses en la part inferior que permetin el seu total abatiment. 

Estaran situades en els recintes d’escala o en els vestíbuls previs a aquestes, amb el centre de 
les seves boques a 90 cm. del terra. 

La canonada serà d’acer galvanitzat sense soldadura i tindrà un diàmetre nominal de 80 mm. 

El sistema de columna seca es sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova 
d’estanqueïtat i resistència mecànica, sotmetent-lo a una pressió estàtica de 1.470 kPa (15 
kg/cm2  ) durant dues hores, com a mínim, i no han d’aparèixer fuites en cap punt de la 
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instal·lació. 

Aquests equips hauran d’anar senyalitzats veure especificacions a l’apartat 3.3.3 

 

3.3.6.3.- Extintors 
 

Els extintors es disposaran en armaris metàl·lics amb clau unificada de dimensions 350 x 750 x 
250 mm., de característiques similars als de les mànegues. La part superior dels extintors 
quedarà instal·lada com a màxim a una alçada de 1,70 m. sobre el paviment. El ganxo per a 
penjar l'extintor estarà sòlidament fixat. Sobre l’armari hi haurà un rètol segons especificacions 
apartat 3.3.3 

Extintors portàtils de CO2: Capacitat de càrrega de 5 Kg de CO2. Classificació 34-B segons ITC 
MIE-AP 5, i UNE 23110-84. Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir 
ràpid, vàlvula de seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d'un 
ganxo per penjar. Situats preferentment a les dependències d'aparellatge elèctric. 

Extintors portàtils de pols ABC:           Capacitat de càrrega de 6 Kg de pols polivalent ABC. 
Classificació 21A 113 B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 23110-84. Pressió incorporada mitjançant 
l'agent impulsor nitrogen rectificat. Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de llautó. Tir 
ràpid. Provist de manòmetre i comprovador de pressió. Amb mànega. Funcionament manual. 
Pressió de prova 20-25 Kp/cm². Indicat per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura 
epoxídica de fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar a l'interior de l'armari corresponent. 
Situats a les naus d'aparcament, segons el CTE, 1 per cada 15 m. de recorregut. 

 

3.3.6.4.- Detectors tèrmics 
 

Aquests detectors seran termovelocimètrics i termostàtics combinats. Generaran resposta 
davant una elevació brusca de temperatura o bé quan aquesta assoleixi un valor 
predeterminat. Podran muntar-se directament en el sostre, utilitzant la pròpia carcassa com a 
caixa de connexió. Tindran possibilitat de sortida per a pilot indicador remot. La secció del 
cable a utilitzar serà de 1,5 mm². La tensió d'alimentació serà de 16 a 27 Volt c.c. Consum en 
repòs de 65 micro A a 25 graus C. Consum en alarma 100 mA màxims. Temperatura de treball 
de -10 graus C. Temperatura d'engegada (termostàtic) 58 graus C ±4 graus C. 

Temps de resposta amb increment de temperatura de 10 graus C per minut, entre 30 segons i 
4 minuts. Material termoplàstic ABS. Color blanc. 

 

3.3.6.5.- Central de detecció 
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Podrà controlar opcionalment de 1 fins a 16 zones. Podrà governar, a distància, un dispositiu 
d'alarma òptic-acústic, a més del control de la ventilació del local. Admetrà la possibilitat 
d'efectuar proves reals d'alarma i d'avaria, possibilitat de desconnexió de zona individualment, 
desconnexió de l'alarma interior i exterior, vigilància automàtica de la línia de xarxa "AC". 
L'alimentació dels detectors és de 

24 Volt i dos fils. Podrà treballar amb qualsevol tipus de detectors, tèrmics, 
termovelocimètrics, etc. Podrà treballar amb polsadors manuals d'alarma, intercalats en les 
línies de detecció. Podrà instal·lar-s’hi el mòdul que permet controlar el tancament automàtic 
de les portes tallafoc, l'engegada de l'extinció automàtica combinant dues zones, sirenes 
d'alarma exteriors, etc., i podrà regular el temps d'engegada entre 3 i 180 sg. Inclòs mòdul 
master per al control del sinòptic. 

Tensió de xarxa 220 Volt ±10%. Freqüència de xarxa 50 Hz. Tensió de bateries 24 Volt. Corrent 
de bateries de 1,9 A/hora a 6 A/hora. Tensió nominal del carregador de bateries 27,6 Volt. 
Autonomia de les bateries superior a 33 hores. Tensió d'alimentació detectors 24 Volt. Consum 
en repòs per zona, 120 mA. Limitació de corrent en línia de detecció 70 mA. 

 

3.3.6.6.- Portes tallafoc 
 

Les portes per a instal·lar als vestíbuls d'independència, seran EI (2) 60 C5, compliran el CTE i la 
norma UNE 23.802/79. 

Tindran mínim 0,80 m. de pas lliure. 

Hauran de portar una placa identificativa on hi constarà la norma a la que està subjecte, la 
resistència al foc, el número de fabricació i el número d’assaig. 

En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haurà de quedar per sota del 
paviment. En aquest cas l'aresta inferior de la porta, tindrà una cinta intumescent o qualsevol 
altres sistema que compleixi les normes. 

S’haurà  d’aportar    documentació  justificativa  descrita  a  l’apartat  de  “documentació  
justificativa  de l’obra realitzada”. 

 

3.3.6.7.- Retenidors de portes tallafoc 
 

Per les portes tallafoc dels vestíbuls d'independència, hi hauran uns electroimants a 24 V cc., 
que les retindran obertes. En cas d'incendi la centraleta de detecció tallarà l'alimentació dels 
electroimants, i les portes per la força de les seves molles es tancaran. 

Els electroimants estaran instal·lats perfectament protegits, en caixa d'alumini de fosa, la que 
portarà un polsador poc visible per tallar l'alimentació de l'electroimant. 
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La central d'alimentació a 24 V. cc. i potència adequada, amb bateries i autonomia de dues 
hores, serà exclusivament per als retenidors. 

 

3.3.7.- Proves i assaigs de la instal·lació 
 

Pel que fa a la xarxa d'aigua, seran les mateixes que per a la instal·lació de fontaneria. 

 

3.4.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 
 

3.4.1.- Normes tècniques generals 
 

Les especificacions constructives i normes de muntatge, que a continuació es definiran, fan 
referència a la instal·lació d'enllumenat interior i exterior de l'aparcament. 

En tots els equips d'enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades amb les 
corresponents reactàncies electròniques amb precaldeig. 

 

3.4.2.- Característiques dels aparells d'enllumenat ordinari 
 

En naus, rampes i accessos. Es disposarà una regleta per a tub fluorescent vist, de xapa d’acer 
tractada amb pintura epoxi, endurida tèrmicament. La regleta tindrà un grau de protecció 
superior a 53, Classe I i estarà protegida de la humitat, amb tapa en la part superior i 
separadors de material plàstic o similar a la zona de contacte amb el forjat. El tub fluorescent 
serà de color blanc fred. 

Les regletes estaran equipades amb reactàncies electròniques amb precaldeig accessibles per 
mitjà de les dues femelles que fixen la tapa superior. I, estarà preparada per a l’entrada del tub 
metàl·lic amb maniguet, rosca, contrarosca i protecció de tub plàstica. 

En escales i dependències. Les lluminàries seran tancades amb difusor. 

Les lluminàries situades en les dependències d'accés al públic, seran molt resistents, estaran 
fixades fortament i no seran susceptibles de ser robades per mitjans senzills. Els tubs que les 
alimentin seràn encastats a paret. 

 

3.4.3.- Característiques dels aparells d'enllumenat d'emergència 
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Seguiran  la  instrucció  ITC-BT28  apartat  tres  de  les instal·lacions en locals de  pública 
concurrència del Reglament electrotècnic de baixa tensió i el codi tècnic de l’edificació secció 
SU 4 . 

Comptaran amb circuits d’emergència tot recorregut d’evacuació, els passadissos i escales que 
condueixin a l’exterior o zones generals del edifici, 

Enllumenat emergència nau.            Seran  lluminàries  per  a  allotjar  làmpades  fluorescents.  
Construïdes segons Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hora. Bateria formada per 
acumuladors estancs de Níquel- Cadmi (alta temperatura). Protecció IP 42. La instal·lació podrà 
realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. Funcionament: Emergència: 1 
làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de protecció. Els equips donaran una 
luminància de 5 lux en els passadissos. 

Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent. 

Enllumenat emergència escales i dependències. Seran lluminàries per a allotjar làmpades 
fluorescents. Construïdes segons Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hores. Bateria formada 
per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP-42. La instal·lació 
podrà realitzar-se en paret o sostre. 

Tensió d'alimentació 220 V. Funcionament: Emergència: 1 làmpada PL. Senyalització amb 
diode led. Fusible de protecció. 

Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent. 

 

3.4.4.- Enllumenat exterior (públic) 
 

Compliran el Plec de Condicions de l'Ajuntament de Mataró. 

 

3.4.5.- Proves i assaigs 
 

3.4.5.1.- Assaigs en fàbrica 
 

El Contractista haurà de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el que 
garanteixi les característiques dels materials. Haurà d'incloure totes les dades necessàries que 
complimentin les especificacions del projecte. 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que estimi 
necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents Normes i disposicions vigents, relatives 
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a fabricació i control industrial o, en el seu defecte, les Normes UNE corresponents. 

 

3.4.5.2.- Assaigs en obra 
 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció  Facultativa, abans de ser 
cobertes pels elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col·locats (assaigs totals). 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot dels objectes al 
qual pertany aquell que no compleixi les condicions. 

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'Origen Industrial i que acrediti el 
compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva 
recepció podrà realitzar-se comprovant únicament les característiques aparents. 

Les  proves  del  nivell  d’il·luminació  es  faran  d'acord  amb  els  càlculs  de  la  Memòria.  Es  
realitzaran mitjançant un luxòmetre degudament calibrat. La mesura s'efectuarà en punts 
diferents, a nivell del paviment, de manera que permeti definir les corbes isolux. La mesura es 
farà amb tots els acabats de superfície executats i quan les làmpades portin, com a mínim, 400 
hores de funcionament. 

 

3.5.- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS 
 

3.5.1.- Normes tècniques generals 
 

Els materials i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials vigents. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les Normes 
Tecnològiques del Ministeri del Habitatge i mentre la Direcció Facultativa no especifiqui res en 
contra, el Contractista haurà d'ajustar-se a la normativa DIN. 

 

3.5.2.- Motors 
 

Els motors seran trifàsics amb aïllament elèctric Classe F i protecció segons IP-54. Homologats 
segons CTICM  88G166  (400ºC/2H).  La  velocitat     idònia  estarà  compresa  entre  750  i  
1000  rpm.  En  casos excepcionals podrà arribar fins a 1500 rpm. sempre i quan es corregeixi 
el nivell de soroll admès segons l’ordenança general del medi ambient   urbà de Barcelona. Els 
rodaments seran amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment. 
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3.5.3.- Ventiladors 
 

Els ventiladors aniran allotjats en caixes metàl·liques construïdes en acer laminat. L’hèlix serà 
d’alumini. Disposaran d’aïllament interior a base d’una capa de 40 mm. de vidre amb una 
capacitat d’absorció acústica apropiada segons càlculs justificatius. Disposaran també de 
silenciadors acústics construïts amb una envoltant de planxa galvanitzada amb junta corredissa 
o semblant i plegat per rigidització en junta de diamant. Disposaran de lames de fibra de vidre 
de 50 mm. de gruix disposades en forma paral·lela al flux de l'aire, amb una capacitat de 
l’estudi d'absorció acústica adequada als nivells màxims. 

Els ventiladors portaran la corresponent placa de característiques amb totes les dades que 
defineixen la màquina. I en cap cas el consum del motor serà superior al nominal. 

El conjunt ventilador-motor ha de poder suportar, com a mínim, una temperatura de 400 ºC 
durant 90 minuts (CTE) 

 

3.5.3.1.-Elements antivibratoris 
 

Tots  els  equips  amb  parts  mòbils  hauran  d’instal·lar-se  amb  les  recomanacions  del  
fabricant, posant especial atenció en la seva anivellació i alineació dels elements de 
transmissió. 

Hauran d'estar dotats dels antivibradors, que recomani el fabricant, amb la finalitat de no 
transmetre vibracions a l'edifici. 

Seran de tipus suport metàl·lic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus antilliscant. Els 
antivibradors quedaran instal·lats de forma que suportin igual càrrega. 

La forma de fixació dels antivibradors han d'ésser aquella que permeti millor la funció a que es 
destinin, podent-se realitzar mitjançant espàrrecs o cargols. 

Les connexions dels equips amb els conductes es realitzarà mitjançant juntes elàstiques. 

La boca de descàrrega i, eventualment, l'oïda d'aspiració del ventilador estaran connectats a la 
resta de la instal·lació per mitjà de material flexible. 
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3.5.4.- Conductes metàl·lics 
 

3.5.4.1.- Conductes rectangulars 
 

3.5.4.1.1.- Construcció 
 

Seran  realitzats  mitjançant  engalletat  amb  juntes  tipus  Pittsbourgh  o  semblant,  utilitzant,  
en  la  seva totalitat, xapa d'acer galvanitzat de primera qualitat 

En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix de xapa 
augmentarà en un grau, respecte al que li correspondria per la seva dimensió major, segons la 
taula anterior. Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m. i 
pels extrems; els verticals seran per la base. 

Els conductes seràn de classificació 600ºC/1,5. 

 

3.5.4.1.2.- Unions entre trams 
 

Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui igual o inferior a 800 mm., es 
realitzaran amb corredissa-baioneta o altre sistema amb prou garantia. En els angles hauran 
d'introduir-s'hi xapes angulars de tancament. 

Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui superior als 800 mm., es realitzaran 
mitjançant marcs d'angle de 30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima. 

Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament amb marcs d'angle de 
30 x 30 x 3 mm., sigui quina sigui la seva dimensió. 

Les juntes corredisses reforçades es realitzaran en xapa galvanitzada de 1,2 mm. de gruix. 

Els marcs d'angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols d'unió 
seran cadmiats. 

 

3.5.4.1.3.- Reforços 
 

Tots els elements rectes dels conductes seran reforçats mitjançant plecs sendzimir; els de 
costat major fins a 150 mm; en els de costat major superior a 900 mm. se'n disposarà un per 
cada metre com a màxim. 

En aquells trams, la dimensió major dels quals sigui superior a 900 mm., es col·locaran reforços 
exteriors d'angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte. 
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3.5.4.1.4.- Suports i suspensions 
 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany; les varilles i arandeles, 
cadmiades. 

Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a l'obra amb tacs de resistència 
suficient, varilla roscada M-8, arandeles i femelles. 

 

3.5.4.1.5.- Peces accessòries 
 

La construcció serà similar als trams rectes de conductes, mitjançant tanques i unions per 
plegats de la xapa. No seran admeses les soldadures per punts. 

Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm. i no inferior a 0,5 vegades l'ample dels 
conductes, excepte en aquells casos en què per imperatius d'espai la Direcció Facultativa 
autoritzi un radi inferior. 

Els canvis de secció s'efectuaran amb un angle màxim de 15 graus sexagesimals, entre cara i 
eix de conducte. 

 

3.5.4.2.- Conductes circulars 
 

3.5.4.2.1.- Construcció 
 

Estaran constituïts per tubs d'acer galvanitzat, de primera qualitat, rígids, de construcció 
helicoidal i seran llisos interiorment. 

La seva fabricació serà estàndard i procedirà d'una firma especialitzada i experimentada en 
aquest tipus de fabricació. 

Els  gruixos  de  la  xapa  d'acer  hauran  de  ser,  segons  el  diàmetre  del  conducte  i  quan  no  
s'indiqui expressament el contrari, els següents: 
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Les peces de transformació a conductes rectangulars, reixes i altres elements es realitzaran 
d'acord amb allò que s'ha especificat per als conductes rectangulars. 

 

Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m.; els conductes 
verticals seran registrables per la base. Els extrems dels horitzontals seran registrables. 

3.5.4.2.2.-          Unions entre trams i peces accessoris 
 

Les unions entre trams seran per maniguets d'unió fins a DN 800 i directament a les peces 
accessoris (colzes, tes, etc.), essent aquestes mascle i els trams femella. 

Les unions, en general, per a diàmetres superiors a DN 800 es realitzaran per brides d'angle de 
30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima. 

Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant brides 
d'angle de 30 x 30 x 3 mm. 

Els marcs de brides d'angle seran galvanitzats al bany, una vegada construïts. Els cargols d'unió 
seran cadmiats. 

Per a l'estanqueitat, en les unions s'hi interposarà massilla adequada o juntes de Klingerit, 
segons els casos. 

 

3.5.4.2.3.- Reforços 
 

Per a diàmetres superiors a DN 800 mm. es col·locaran reforços exteriors d'angle gavanitzat de 
30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte. 

 

3.5.4.2.4.- Supports i suspensions 
 

 

Diàmetre (mm) 
 

Gruix mínim 
(mm.) 

Fins a DN 200 
 

De 201 a 450 
 

De 451 a 1.000 
 

De 1.001 a 1.800 
 

Major de 1.800 

0,6 
 

0,7 
 

1 
 

1,2 
 

1,5 
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Igual que per als conductes rectangulars. 

 

3.5.4.2.5.- Peces accessoris 
 

Igual que per als conductes rectangulars. 

 

3.5.4.3.- Passamurs 
 

En els passos de sostres, envans, i, en general, qualsevol element constructiu, es col·locaran 
passamurs de xapa d'acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus de conducte, de 
dimensions o diàmetres suficients per a contenir, entre el conducte i peça passamur, llana 
mineral de 25 mm. de gruix i una densitat de 80 Kp/cm². El conjunt passamur més camisa 
haurà de sobresortir 100 mm. a ambdós costats del parament travessat. 

Es  disposarà,  així  mateix,  a  cada  costat  del  sostre,  mur  o  envà  travessat,  del  
corresponent  floró  i tapajuntes, preferentment del mateix material. 

 

3.5.4.4.- Condicions d'acceptació o de rebuig 
 

3.5.4.4.1.- Materials 
 

En el moment de la recepció en obra dels materials, es comprovarà que aquests han estat 
fabricats seguint les prescripcions i les normes corresponents indicades en aquest Plec. 

Es presentaran certificats de proves per als equips i materials que així s'esmenten (originals o 
autenticitats). 

Independentment de la presentació dels certificats de proves realitzades en fàbrica als equips 
materials, se'ls realitzaran les proves en obra que s'indiquen. 

 

3.5.4.4.2.- Instal·lació 
 

Proves parcials. Durant la construcció es realitzaran proves de tots els elements que han de 
quedar ocults i no  es  cobrirà  fins  que  aquestes  proves  parcials  donin  resultats  
satisfactoris  a  judici  de  la  Direcció Facultativa. 

Igualment, s'han de fer proves parcials de tots els elements que indiqui la Direcció Facultativa. 
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Proves finals. Acabada totalment la instal·lació, d'acord amb les especificacions del projecte, 
aquesta es sotmetrà parcialment o en el seu conjunt, a les proves que s'indicaran més 
endavant. 

Per a l'execució de les proves finals, és condició necessària que la instal·lació hagi estat 
prèviament equilibrada i posta a punt. 

Per als motors elèctrics, es comprovarà que la potència absorbida pels motors elèctrics, en les 
condicions de funcionament corresponents al màxim cabal dels ventiladors, és igual o inferior 
a la de projecte. Si el ventilador és de volum variable, la comprovació s'efectuarà també al 
setanta i quaranta per cent (70 i 40%) del cabal màxim, havent d'ésser les potències 
absorbides iguals o inferiors a les de projecte. 

Per a ventiladors es mesuraran el cabal, les pressions totals en l'aspiració i la descàrrega i la 
velocitat de rotació i es comprovarà que les condicions de funcionament del ventilador 
responen a les de projecte, admetent-se una diferència màxima en més o en menys del deu 
per cent (± 10%) entre el valor de projecte i la mitja aritmètica de, almenys, tres mesures 
consecutives. 

En els elements per a la impulsió i captació d'aire, es comprovaran els cabals de tots els 
elements, admetent-se que la diferència entre aquests i les dades del projecte no sigui 
superior en més o en menys al deu per cent (± 10%). 

 

3.5.4.5.- Traça 
 

Es vigilarà el correcta paral·lelisme de les arestes entre si i amb l'estructura dels locals. 

Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm. del sostre i 20 cm. de la paret 
vertical. 

Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació del sostre, aquest conducte es 
separarà del sostre, en el punt de encreuament, una distància mínima de 20 cm. 

 

3.5.5.- Control de CO i fums 
 

3.5.5.1.- Consideracions generals 
 

La ventilació forçada s'activarà quan el nivell de CO arribi a 50 p.p.m. 

Les sortides de ventilació de cada zona de la centraleta seran conduïdes sota tub metàl·lic en 
les parts vistes al subquadre de ventilació. 
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3.5.5.2.- Característiques del detector de CO 
 

El disseny del detector s’adaptarà a les exigències establertes per la norma UNE 100166-04. 
Com a mínim s’instal·larà 1 a raó de cada 200 m2 i com a mínim 2 per cada zona de ventilació. 

En presencia de CO, el detector reaccionaria de forma instantània i la recuperació serà 
immediata, una vegada desaparegut el gas a detectar, l’aparell estarà disposat per una nova 
intervenció, essent el temps de resposta del ordre de uns 10 segons. 

El detector donarà una resposta fidel durant un període mínim de quatre anys i serà de fàcil 
substitució. Hi haurà un pilot de color verd intermitent que indicarà el funcionament normal i 
un de vermell per indicar que s’han superat les 50 ppm. Estabilització ràpida i alta fiabilitat. 

La homologació del detector tindrà la contrasenya CDM-8002. 

Podrà muntar-se directament en el sostre, mitjançant dos cargols, utilitzant la pròpia carcassa 
com a caixa de connexions. La secció mínima dels cables a utilitzar serà de 1,5 mm2, encara 
que en qualsevol cas la secció serà la determinada pel fabricant del detector. Per cada zona 
s’instal·laran tres cables. 

 

3.5.5.3.- Central de detecció de CO 
 

Model compacte d'una a quatre zones. Cada zona alimentarà i controlarà com a mínim dos 
detectors. La disposició dels mateixos no serà inferior a 1 detector per cada 200 m2. 

Es composa de: 

Pilot ambar indicador d'avaria: S’il·lumina quan es produeix alguna de les següents anomalies: 

- Pèrdua de comunicació entre central i detectors. 

- Trencament del filament sensor d’un detector. 

- Tensió baixa a la línia (entre borns detector). 

- Extracció d’un detector. 

- Consum excessiu (línia detectors). 

- Accionament interruptor d’inhibició. 

Pilot vermell indicador d'alarma: S’il·lumina quan la concentració de CO supera les 100 p.p.m. 
Quan aquests pilots accionen el senyal òptic, entren en funcionament els relés d'extracció i 
alarma respectivament. Els relés d'extracció són individuals per zones, proporcionant una 
sortida lliure de tensió, mentre que en el cas de l'alarma només és un relé general per a totes 
les zones, proporcionant una sortida de tensió de 24 V. de c.c. El nivell de concentració de CO 
ha de poder programar-se. 
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Pilot verd indicador d'extracció: S’il·lumina quan el nivell de concentració supera les p.p.m. 
establertes (50 p.p.m.) 

Pilot vermell indicador de tall acústic: s’il·lumina quan el senyal acústic ha estat inhibit per la 
pulsació de la tecla tall acústic. 

Pilot verd indicador funcionament: s’il·lumina de forma intermitent durant un temps 
d’estabilització de 30 sg. Després es manté fix indicant que la zona esta en servei. 

Interruptor test: efectua la comprovació del bon estat dels indicadors. 

Interruptor  d’inhibició  de  zona:  s’utilitza  per  a  inhibir  els  senyals  durant  el  temps  
d’escalfament  dels detector (posició baixa). 

Pantalla: hi haurà una pantalla de tres dígits per la lectura directa i fàcil de les concentracions. 

Els detectors i centraletes seran homologats segons R.D. 2584/1981 - 734/1985 - 2368/1985 - 
105/1988 i acceptats per la Direcció General de Seguretat Industrial del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

3.6.- INSTAL.LACIÓ DE MEGAFONIA 
 

3.6.1.- Micròfon 
 

El micròfon del sistema de megafonia serà amb base de fundició i suport per a operar en sobre 
taula. Disposarà de polsador i interruptor d'enclavament en la pròpia base. Dissenyat per a 
combinar amb amplificadors equipats amb circuit de preferència d'avisos i dispositius de 
prioritat. 

Serà del tipus dinàmic de bovina mòbil. Sensibilitat - 58 dB, de 100 a 10.000 Hz i 1 micro bar. 
Resposta freqüència 200-10000 Hz. Impedància 200 Ohms balancejada. Direccionalitat 
cardioide, connexionat amb cable apantallat de 2 m. amb connector  DIN de 5 contactes. 
Longitud màxima 50 m. 

 

3.6.2.- Altaveu d'alt rendiment 
 

La seva construcció serà funcional al lloc on han de ser col·locats i seran antivandàlics. Estarà 
format per dos altaveus de 5" i 2" amb filtre separador de freqüències. Provist de 
transformador de línia de 100 V. amb connexions de 15, 10 i 7 Watts. 

Resposta freqüèncial de 120-14000 Hz. Pressió acústica 92 Db a 1 KHz. Sistema de fixació per a 
permetre la seva orientació en direcció. 

Material de construcció: alumini extruxionat d'alta resistivitat química i d'impacte. La 
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instal·lació serà a base de 2 conductors de 1,5 mm² apantallats. 

. 

3.6.3.- Amplificador industrial 100 W 
 

L’amplificador de la megafonia de 240 W RMS amb cinc entrades de sensibilitat programable i 
sortides de línea de 100 V, 70V i 50V amb baixa impedància.  Ha de disposar de dos canals 
interns un de programa i l’altre de prioritat. Cada canal tenir un control de volum independent, 
per poder ajustar el programa musical a un nivell baix i els avisos microfònics prioritaris a nivell 
més elevat. 

Ha d’incorporar circuits de protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i protecció contra el  
curtcircuit en la línea dels altaveus. Ha de tenir un sistema que eviti l’excesiva saturació del 
amplificador per motius de nivells sobreelevats de les senyals d’entrada i reduir la distorsió de 
sortida. 

Incorporarà una altra funció que permeti prioritzar la paraula. 

Ha de permetre situar el micròfon de la cabina de control a una distància de més de 15 m del 
equip (l’equip va situat al rack de la cambra de racks annexa a cabina) i ha de permetre poder-
se utilitzar una de les sortides del sistema d’interfonia com entrada a l’amplificador. 

 

3.6.4.- Intercomunicador cabina de control 
 

El micròfon del intercomunicador que en el cas dels aparcaments es situa per comunicar-se 
entre l’interior de la cabina on els vidres dificulten la comunicació parlada entre les persones 
situades a l’interior i l’exterior,constarà de tres elements: un pupitre, un mòdul exterior 
microfon altaveu i una central d’amplificació i alimentació. 

El sistema ha de ser dúplex d’intercomunicació bidireccional simultània totalment automàtic 
(mans lliures) amb mòdul antilarsen incorporat. 

El pupitre interior, disposarà d’un micròfon amb braç flexible, base de sobretaula. A la base hi 
ha l’altaveu d’escolta interior, un pilot d’indicació d’activat de color verd, un polsador d’ON 
d’activació, un polsador de desactivat OFF. Té una sortida de senyal balancejada, impedància 
600 ohms, alimentació phantom, sensibilitat –67dB (0 dB=1V/microBar), resposta 150Hza a 
10Hz, presentació ABS/Metall, color gris antracita, connexió DIN, una longitud de cable de 3m i 
pes 400 grams. 

El mòdul intercomunicador exterior micròfon altaveu, ha de disposar d’una carcassa 
antivandàlica i un suport d’alumini per la seva fixació. La carcassa tindrà d’alçada 500 mm, 80 
mm d’amplada i 110 mm de lateral, disposarà d’una regleta a bornes amb cargol, connector 
DIN, alimentació a 230 Vac i consum màxim de 10VA. Es situarà a l’exterior de la cabina a una 
alçada des de la part baixa del mateix de 1.4 a 1.5 m respecte del terra i es demanarà per 
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situar a la dreta o esquerra de la finestreta segons estigui especificat als plànols. Tot el cablejat 
que arriba al mateix serà encastat, i l’entrada del cablejat serà per la part posterior. 

L’amplificador disposarà de  connector pupitre  interior, connector Micròfon exterior, un 
controlador de volum exterior i un controlador de volum interior, sortida d’altaveu interior, 
fusible de 250mA i pressa de corrent. Al frontal disposarà d’un interruptor de dues posicions 
que permetrà desconnectar el dispositiu. 

Les dimensions hauran de ser de 428 mm d’amplada, 330 mm de fondo i 57 cm d’alçada total. 

 

3.7.- CIRCUIT TANCAT DE TV 
 

El circuit tancat de televisió el composaran les càmares, el cablejat de senyals, alimentacions, 
equips de grabació i equips de visualització. Tot aquest sistema es realitzarà sota xarxa 
ethernet. 

El visionat de les imatges el farà personal autoritzat i les imatges gravades seran encriptades 
de manera que sense la codificació serà impossible veure-les. 

Cameres:  Es  situaran  en  els  llocs  estratègics  per  a  poder  controlar  l'aparcament,  entre  
altres,  es col·locaran en: accessos de vianants (replà superior d'escala per a control d'accés), 
entrada i sortida de vehicles, caixers automàtics i previsions, cabina de control, ascensor, 
passadissos de circulació de vehicles... 

La carcassa de les cameres portarà el suport adequat per a fixar-les al sostre o paret i estarà 
dotada de les articulacions necessàries per a poder enfocar en totes direccions. 

El mòdul de control, inclou detector de presència, alimentador i selector. 

 

La ubicació de les càmares i mòduls de control es determinarà sempre en obra i no 
necessàriament hauran d'anar situats un junt a l'altre. 

Els  cables  d'alimentació  i  de  senyal  estaran  protegits  contra  manipulacions  externes  
mitjançant  tub metàl·lic o similar i prensaestopes en carcassa. 

Les òptiques seran ajustables de manera que es regularan a obra. 

Equip gravador i servidor: aniran situats al interior del rack de la cambra annexa a cabina. 

Monitor: estarà ubicat a la cabina de control raó per la qual s’haurà de passar el cablejat 
d’àudio i so, teclat, pantalla i ratolí des de la cambra de rack fins a la seva ubicació definitiva a 
la cabina control. 

L’alimentació d’aquests equips és específica i a cabina els endolls hauràn d’estar 
convenientment identificats. El color dels mateixos serà taronja. 
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3.8.- SENYALITZACIÓ 
 

Els rètols a col·locar seran: 

-Tipus A: Rètol fet amb perfil d'alumini extrussionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De 
dimensions 660 x 220 x 170 mm. Una o dues cares en metacrilat blanc òpal, rotulat segons 
normativa  (lletres, fletxes i símbols) en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup 
d’il·luminació fàcilment substituïble, tipus fluorescent Tf 20 W, amb sistema autònom  
d’il·luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a bateries de 
Níquel-Cadmi. Interruptor de "llavin" únic per a tots els nostres cartells. Previst per a penjar del 
sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret. 

-Tipus B: Igual Tipus A, de dimensions 440 x 220 x 170 mm.. 

-Tipus C: Igual Tipus A, sense emergència. 

 

3.9.- INSTAL·LACIÓ D'INTERFONIA 
 

Existiran interfons a: els emissors de tiquets, als validadors, als caixers i previsions de caixers, a 
cada entrada d’escala, a cada replà de planta d’escala, a l’ascensor, als controls d’accessos de 
vianants al accés aparcament,  i tants com siguin necessaris distribuïts per cada planta de 
l’aparcament, directament accessibles, de manera que la distància màxima a recórrer, des de 
qualsevol punt fins al intèrfon no superi els 25 m. 

 

Els punts d’interfonia secundaris seran de dos tipus: encastats o de superfície en funció de la 
situació dels mateixos. Seran encastats quan estiguin a qualsevol escala tant a l’interior com a 
la part exterior del nucli. 

Els  cables  d'alimentació  i  de  senyal  estaran  protegits  contra  manipulacions  externes  
mitjançant  tub metàl·lic o similar i prensaestopes en carcassa  segons sigui el cas. 

Secundari encastat.  El  secundari  serà  per  a  encastar,  amb  polsador  de  trucades  metàl·lic  
i  circuit electrònic de memòria de trucada. Portarà incorporat avís lluminós LED per a trucades 
des de central i pre-to. S'hi inclourà reixeta antiperforació de l'altaveu, làmina de protecció 
contra la humitat. Disposarà de placa davantera d'alumini anoditzat. 

Secundari de superfície. El secundari serà el mateix allotjat en caixa metàl·lica de 2 mm. de 
gruix amb prensaestopes. 
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La  instal·lació  portarà  2  conductors  de  1  mm²  apantallats  per  intèrfon;  de  manera  
independent, connectat a través del seu cablejat a l’equip de control situat a la cambra de 
rack, annexa a la cabina de control o bé a la caixa de comunicacions ubicada segons plànols i la 
qual tindrà prevista l’entrada dels mateixos. El traçat del tub transcorrerà de manera general 
per la segona planta i es distribuirà verticalment a través dels pilars als diferents punts. Si els 
interfons previstos són IP el cablejat serà cat. 5 i vindrà especificat a la resta del Projecte i 
acabar de traçar a obra amb la Direcció Facultativa. 

L’equip s’alimentarà d’una de les sortides de Sai destinades a tal fi. L’alimentació d’aquests 
equips és específica i a cabina els endolls hauràn d’estar convenientment identificats. El color 
dels mateixos serà taronja. 

 

3.10.- INSTAL·LACIÓ DE CONTROL DE GESTIÓ DE L'APARCAMENT 
 

La instal·lació de control de gestió de l'aparcament tindrà les característiques indicades en la 
resta de documents del Projecte. 

La constructora haurà de realitzar la infrastructura de les instal·lacions, que inclou: el cablejat, 
el tub, els ancoratges, les illetes de protecció i llaços de detecció segons indicacions de la 
Direcció Facultativa i la resta de documents del Projecte. 

 

3.11.- INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR 
 

Complirà tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i Manteniment referent a 
ascensors vigent. En aquest aspecte, cal esmentar que la distància lliure vertical entre el nivell 
més alt de la cabina i el nivell més baix de la cabina i el nivell més baix del sostre del recinte 
(que comprèn bigues o òrgans situats sota el sostre) serà com a mínim de 1,10 m. I l'alçada 
total interior de l'edicle serà de 3,6 m. 

La capacitat mínima serà de 8 persones. La cabina tindrà unes dimensions mínimes, interiors 
lliures, de 1 m. d'amplada i 1,40 m. de fondària, descomptats els passamans. Complirà les 
condicions especificades en l'Ordre de 23 de Desembre 1.981 (DOG 3 de Febrer de 1.982) del 
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, pel que fa a l'ús de minusvàlids. L'ascensor 
serà d'una porta, o dues oposades, segons el disseny de l'aparcament, que figura en cada cas 
en els plànols. 

El grup impulsor i/o les parts que el componen, seran fàcilment substituïbles en cas d'avaria. 
Les politxes pels cables i la del fre, tindran el gruix suficient que permeti fer diversos 
mecanitzats. 



Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró 
Plec de Prescripcions tècniques 

92 
 
 

L'ascensor estarà especialment concebut contra la corrosió (és a dir serà d’acer inoxidable no 
únicament recobert), amb portes de 80 cm. mínim, automàtiques telescòpiques de recollida 
lateral com les de les plantes, construïdes en acer inoxidable, igual que les parets, terra i sostre 
de la cabina, l'acabat interior en laminat   plàstic   color   sorra.  Hi   haurà   un   polsador   amb  
alarma  acústica  autònoma,  enllumenat d'emergència i intercomunicador, del mateix tipus 
existent en l'aparcament, connectat amb la central. Il·luminació de sostre a través de la planxa 
perforada del cel ras. Hi haurà un mirall en la part posterior, a mitja alçada. El paviment serà 
de marbre color sorra. Tindrà un indicador digital de número de planta. La maniobra serà 
selectiva amb memòria. La cabina portarà adherida una placa amb les instruccions en cas 
d'aturada per avaria. Portarà detector de sobrecàrrega i indicador. Disposarà de barrera 
d’infraroigs per al control de tancada de porta. En el marc de la porta de l'ascensor, en la 
planta de l'oficina de control, hi haurà un pany amb clau per a desconnectar totes les 
botoneres, per tal de deixar temporalment fora de servei l'ascensor sense que es desconnecti 
l'alimentació al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes hi haurà un indicador lluminós 
amb fletxes i numero del funcionament de l'ascensor. A cadascuna de les portes d'accés, s'hi 
posarà un símbol internacional de la no existència de barreres arquitectòniques. 

Els quadres elèctrics seran estancs i hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa abans de la seva fabricació. 

Totes les instal·lacions elèctriques referents a l’ascensor seran protegides amb tub metàl·lic, 
els cables a les regletes  amb  terminals,  i  compliran  totes  les  especificacions  contingudes  
en  aquest  Plec  per  a  la instal·lació de l’electricitat. Per evitar divergències amb la resta 
d’instal·lacions de l’aparcament, aquests treballs els realitzarà el mateix instal·lador que faci la 
instal·lació elèctrica general de l’aparcament. 

En el preu unitari s'hi inclouen totes les despeses i tràmits de legalització, així com les del 
contracte de manteniment durant el període de garantia. 

En el cas d’aparcaments, si l’ascensor disposés d’una parada exterior sense cap més porta que 
la pròpia per sortir, es preveurà que a l’ascensor s’hi acoblarà un element extern: ”control 
accés amb targeta” del mateix tipus i marca que el sistema de control del aparcament i 
eliminarà el polsador de crida exterior de l’ascensor. 

El control d’accés haurà d’estar integrat a l’ascensor de manera que la targeta serà la que farà 
pujar l’ascensor a la planta 0 i no es podrà entrar en cas de que no disposi targeta. Des de 
cabina s’haurà de poder cridar a planta 0 l’ascensor. L’equip portarà dos cablejats de cat. 5 (un 
d’interfonia i un altre de comunicacions fins a la cabina o bé a la caixa de comunicacions 
destinada a aquest fi). L’equip s’alimentarà del propi ascensor de manera que si aquest no 
funciona el targeter tampoc. 

A l’interior de la cabina de l’ascensor existirà una cambra que podrà visionar-se des de cabina. 
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3.11.1.- Ascensor hidràulic 
 

Velocitat de 0,60 m/seg. 

Amb central oleohidràulica de aprox. 9,5 kW. 

Amb cilindre hidràulic lateral d’acció indirecta 2:1. El cilindre tindrà un marge de reserva de 30 
cm. d’allargament del recorregut. El suport de la cabina serà tipus “motxilla” per disminuir al 
màxim l’alçada total de l’edicle. Els polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb 
sensors capacitius. Disposarà d’un mecanisme per tal que, en cas de manca d’electricitat, baixi 
automàticament a la planta immediatament inferior. 

La cambra de màquines estarà situada lateralment a l’ascensor i per sota del nivell de carrer i a 
menys de 15 m. del cilindre hidràulic. 

 

3.11.2.- Ascensor electromecànic 
 

Velocitat de 1,00 m/seg. 

Amb reductor de bany d’oli i motor elèctric de aprox. 6 kW. 

El suport de la cabina serà tipus "motxilla" per disminuir al màxim l'alçada total de l'edicle. Els 
polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb sensors capacitius. 

La cambra de màquines estarà situada lateralment a l'ascensor i per sota del nivell de carrer. 

 

3.11.3.- Ascensor sense cambra de màquines 
 

Velocitat 1,00 m/seg. 

Grup tractor de 3,7 kW., sense reductor, a baixes revolucions (100 r.p.m) i mínim nivell de 
soroll (50 dBA), sense necessitat d´oli lubricant. 

Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió 
de parada de +/- 5 mm. 

El quadre de la última parada inclourà la maniobra de rescat. 

Els  polsadors  de  camarí  i  de  planta  seran  antivandàlics  i  en  relleu.  Cancel·lació  de  
trucada  falsa  i supervisió de polsador enganxat. 
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3.12.- ACUMULADOR ELÈCTRIC 
 

El calderí tindrà una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d'origen químic com 
electrolític. No existirà el risc d'esquerdes ni porus. La superfície serà estanca, elàstica i 
impenetrable. No precisarà ànode. 

Coberta exterior en xapa d’acer, acabat amb pintura epoxi polimeritzada i assecada al forn. 

La vàlvula de seguretat regularà la pressió de l’aigua, considerant la seva expansió. Evitarà el 
buidat de l’acumulador en cas de manca de subministrament a la xarxa. Podrà instal·lar-se tant 
en posició vertical com horitzontal. 

Aïllament de poliuretà rígid injectat de 22 mm. 

El termostat serà amb regulació exterior que permetrà regular la temperatura de l'aigua. Hi 
haurà un segon termostat de seguretat de tall bipolar amb limitador de temperatura que 
desconnectarà si l'escalfament és excessiu. 

Resistència blindada de doble potència, immersa en l’aigua. 

Disposarà d'un interruptor de parada i marxa que permetrà de desconnectar l'aparell i d'un 
altre de doble potència que possibilitarà l'escalfament accelerat de l'aigua. Tots dos disposaran 
d'un indicador de funcionament. 

Connexionat interior amb presa de terra incorporada. Cable trifilar d'un metre i endoll de 
connectors cilíndrics. 

Serà homologat segons Reial Decret 2236/1985. 

 

3.13.- EIXUGAMANS ELÈCTRIC 
 

Serà un eixugamans elèctric per aire calent. 

Tindrà una potència absorbida en descarrega lliure de 1875 W, tensió d’alimentació 230V a 50 
Hz, cabal en descarrega lliure de 170 m3/h, nivell de pressió sonora 52 dB(A). La carcassa 
exterior serà d’alumini injectat especialment concebuda contra actes de vandalisme i el color 
exterior serà blanc. 

Les dimensions totals seràn 230x145x332 mm., 3.8  Kg. 

Es posarà en marxa a través d’una fotocèl·lula que el farà aturar quan es retirin les mans. 
L’equip haurà d’incorporar un sistema de seguretat per evitar el funcionament continu si es 
col·loca algun objecte estrany a sota. En aquest cas, als dos minuts de funcionament continu 
l’aparell s’haurà d’aturar i per a que torni a funcionar caldrà retirar l’objecte i esperar 15 
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segons per utilitzar-lo. 

Aquest equip haurà d’estar connectat a la xarxa de terra. 

3.14.- EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ 
 

Disposarà d'un temporitzador que mantindrà l'extractor en funcionament durant uns 8 minuts 
després de ser  desconnectat. Cabal  màxim  de  160  metres  cúbics hora. Pressió fins a 5 mm. 
de c.d.a. A plena potència produirà un soroll inferior a 46 dB. Doble aïllament elèctric. Serà 
totalment desmuntable, sense necessitat d'eines especials, per a poder realitzar la seva neteja. 

 

3.15.- INSTAL·LACIÓ DE BOMBEIG 

3.15.1.- Quadre elèctric 
 
Constarà de: 

Dues bombes submergibles. Les corbes característiques  seran  les  adjuntes.  La  secció  de pas 
de l'impulsor serà com a mínim de diàmetre 76 mm. El motor trifàsic de 2 kW a 1.400 r.p.m. 
Previstes per a arrencada directa. Proveïdes amb 15 m. de cable elèctric especial submergible 
RDOT de 4 x 2,5 mm², cada una. estaran construïdes en fundició i dissenyades per a vehicular 
líquids que continguin partícules sòlides, com són les aigües residuals fins 

70  mm.  de  diàmetre.  La  instal·lació  serà estacionària en el pou de bombes. Les bombes es 
desllisaran per uns tubs guia i seran connectades automàticament a una connexió de 
descàrrega, sense necessitat de cap cargol. Les juntes mecàniques seran dobles, en sèrie. L'eix 
d'acer inoxidable amb anells de desgast canviables. Intensitat a 220 V. 8,1 A. i a 380 V 4,7 A. 
Pes no superior a 65 Kp. Podrà posar-se en marxa fins a 10 vegades per hora a intervals 
regulars. 

 

Dos sòcols de descàrrega de 3" (80 mm.) amb acoblament de les bombes al fons del pou amb 
espàrrecs  d'ancoratge  i  suport  superior  de  tubs guia. 

Dos jocs de tubs guia de 2" de diàmetre, galvanitzats. 

Tres trapes dobles d'accés a l'allotjament de les bombes amb marc d'angular, trapa de xapa 
d'acer estriat i tanca hidràulica per a fer-les estanques a les olors. Llums interior de 1.200 x 785 
mm.  Tot galvanitzat.  Les tapes hauran de ser classe D 400 ( rotura >400 kN). 

Tres reguladors de nivell amb ampolleta de mercuri, amb 13 m. de cable elèctric de 3 x 0,75 
mm², cadascun. Són per a comandament de bombes. Funcionaran correctament vehiculant 
líquids amb densitat compresa entre 0,65 i 1,50. Temperatura màxima de treball 50 graus C. 
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Temperatura mínima de treball 0 graus C. Capacitat de ruptura 250 V - 10 A / 380 V. - 6 A. 
Alçada del regulador 190 mm. Diàmetre del regulador 100 mm. Pes amb cable de 6 m. no 
superior a 1,3 Kp. Tensió màxima de connexió 24 V. de corrent alterna d'un transformador de 
seguretat, segons les disposicions del Departament d'Indústria. 

Un  avisador  lluminós  i  sonor  d'alarma  en  cas  d'avaria  d'alguna  de  les  bombes.  Portarà  
un  element interruptor de l'avisador acústic. 

Dues vàlvules de retenció a bola de 3" de diàmetre (80 mm.). Aquestes vàlvules utilitzen una 
bola d'acer recoberta d'una gruixuda capa de goma. En funcionament, la bola és guiada fins la 
seva posició mitjançant unes guies incloses en la carcassa de fundició. 

Dues vàlvules de comporta de 3" de diàmetre (80 mm.) 

Cadena incorporada a la bomba per a poder efectuar la seva extracció del pou. 

3.16.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC 
 

Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran l'aprovació de la 
Direcció Facultativa, pel que fa a les condicions tècniques d'aquests materials 

El Contractista presentarà al Director Facultatiu tots els catàlegs, mostres, informes i certificats 
dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació. 

Si  la  Direcció  Facultativa  ho  considera  convenient,  podrà  exigir  els  assaigs  oportuns,  
realitzats  per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 

 

Barcelona, Octubre de 2016 

 

Autor del Projecte 

Marc Busquets Zapata 
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PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
MOVIMENT DE TERRES  SUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents

1 F221AA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7.169,810 1,800 12.905,658

C#*D#*E#*F#2 6.391,340 3,500 22.369,690

TOTAL AMIDAMENT 35.275,348

m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

2 E2221422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varis 1,000 200,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

3 E2252772

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varis 1,000 200,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

4 F226170F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P1 - Secció A 22,520 82,900 1,000 0,500 933,454

C#*D#*E#*F#2 Secció A - Secció B 20,000 82,900 1,000 0,500 829,000

C#*D#*E#*F#4 Secció A - Secció B 20,000 71,060 1,000 0,500 710,600

C#*D#*E#*F#5 Secció B - Secció C 15,240 73,370 1,000 0,500 559,079

C#*D#*E#*F#7 Secció B - Secció C 4,760 75,680 1,000 0,500 180,118

C#*D#*E#*F#8 Secció C - Secció D 20,000 65,100 1,000 0,500 651,000

C#*D#*E#*F#9 Secció D - Secció E 20,000 60,440 1,000 0,500 604,400

C#*D#*E#*F#10 Secció E - Secció F 20,000 66,400 1,000 0,500 664,000

C#*D#*E#*F#11 Secció F - Secció G 10,670 66,440 1,000 0,500 354,457

C#*D#*E#*F#13 Secció F - Secció G 9,330 64,080 1,000 0,500 298,933

C#*D#*E#*F#14 Secció G - Secció H 12,770 64,080 1,000 0,500 409,151

C#*D#*E#*F#16 Secció G - Secció H 7,230 66,440 1,000 0,500 240,181

C#*D#*E#*F#17 Secció H - Secció I 20,000 60,440 1,000 0,500 604,400

C#*D#*E#*F#18 Secció I - Secció J 20,000 56,930 1,000 0,500 569,300

C#*D#*E#*F#19 Secció J- Secció K 20,000 58,630 1,000 0,500 586,300

C#*D#*E#*F#20 Secció K - Secció L 20,000 55,440 1,000 0,500 554,400

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 2Data:

C#*D#*E#*F#21 Secció L - P2 20,670 53,040 1,000 0,500 548,168

C#*D#*E#*F#23 Varis 1,000 1.500,000 1,000 1,000 1.500,000

TOTAL AMIDAMENT 10.796,941

m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km

5 F241A263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.391,340 3,500 22.369,690

TOTAL AMIDAMENT 22.369,690

m3 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador6 F2424267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.391,340 3,500 22.369,690

TOTAL AMIDAMENT 22.369,690

m3 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador7 F2424268

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.391,340 3,500 22.369,690

TOTAL AMIDAMENT 22.369,690

pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres

8 FPAR0101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
MURS PANTALLA  SUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació1 E3GZ1000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Perforació de pantalla en qualsevol tipus de terreny, amb repercussió de trepan si cal i enderroc de possibles serveis o
estructures existents, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIIb, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb l'equip de llots inclòs

2 E3G5PAN1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 6,600 1,000 3.379,200

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 6,600 1,000 39,402

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 6,600 1,000 77,088

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 6,600 1,000 133,518

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 3.629,208

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles3 E3GB3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 3.629,208 163.314,360

TOTAL AMIDAMENT 163.314,360

m3 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador4 F2424268

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terres pantalles + llots 3.629,208 0,450 1,200 1,000 1.959,772

TOTAL AMIDAMENT 1.959,772

m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B 400 S

5 E3GZJGDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 1,000 1,000 512,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 1,000 1,000 5,970

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 1,000 1,000 11,680

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 1,000 1,000 20,230

TOTAL AMIDAMENT 549,880

m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària6 E3GZA600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 1,000 1,000 512,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 1,000 1,000 5,970

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 1,000 1,000 11,680

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 1,000 1,000 20,230

TOTAL AMIDAMENT 549,880

m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb martell picador i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

7 E3GZUS02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 3,000 1,000 1.536,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 3,000 1,000 17,910

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 3,000 1,000 35,040

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 3,000 1,000 60,690

TOTAL AMIDAMENT 1.649,640

m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o
contenidor

8 E3GZUS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 4Data:

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 3,000 1,000 1.536,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 3,000 1,000 17,910

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 3,000 1,000 35,040

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 3,000 1,000 60,690

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.649,640

m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba9 E4531AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 512,000 0,450 0,800 184,320

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,970 0,450 0,800 2,149

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,680 0,450 0,800 4,205

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,230 0,450 0,800 7,283

TOTAL AMIDAMENT 197,957

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues10 E4B35000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,000 197,957 17.816,130

TOTAL AMIDAMENT 17.816,130

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m11 E4D31503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 512,000 1,000 0,800 819,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,970 1,000 0,800 9,552

C#*D#*E#*F#3 2,000 11,680 1,000 0,800 18,688

C#*D#*E#*F#4 2,000 20,230 1,000 0,800 32,368

TOTAL AMIDAMENT 879,808

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES ESCALES  SUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

1 E32515H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat coberta/pantalles 1,000 552,250 1,200 0,250 165,675

C#*D#*E#*F#2 Coberta/mur contenció. Zona 2 1,000 23,500 1,200 0,250 7,050

C#*D#*E#*F#3 Mur contenció. Zona 2 1,000 16,300 1,800 0,250 7,335

C#*D#*E#*F#4 Coberta/mur contenció. Zona 3 1,000 23,500 1,200 0,250 7,050

C#*D#*E#*F#5 Mur contenció de terres. Zona 3 1,000 16,300 1,800 0,250 7,335

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 5Data:

C#*D#*E#*F#6 Llosa rampa/mur contenció. Zona 4 1,000 39,500 0,500 0,250 4,938

C#*D#*E#*F#7 1,000 24,300 0,700 0,250 4,253

TOTAL AMIDAMENT 203,636

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m

2 E32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat coberta/pantalles. D.12 mm 20,000 552,250 1,200 0,890 11.796,060

C#*D#*E#*F#2 Coberta/mur contenció. Zona 2. D.12
mm

20,000 23,500 1,200 0,890 501,960

C#*D#*E#*F#3 Mur contenció. Zona 2. D.12 mm 20,000 16,300 1,800 0,890 522,252

C#*D#*E#*F#4 Coberta/mur contenció. Zona 3. D.12
mm

20,000 23,500 1,200 0,890 501,960

C#*D#*E#*F#5 Mur contenció de terres. Zona 3. D.12
mm

20,000 16,300 1,800 0,890 522,252

C#*D#*E#*F#6 Llosa rampa/mur contenció. Zona 4.
D.12 mm

20,000 39,500 0,500 0,890 351,550

C#*D#*E#*F#7 20,000 24,300 0,700 0,890 302,778

C#*D#*E#*F#8 Esperes en pantalla, forjats, etc,... 10,000 655,980 0,600 0,890 3.502,933

C#*D#*E#*F#9 Solapes, bermes, etc,... (5 %) 0,050 17.154,394 1,000 1,000 857,720

TOTAL AMIDAMENT 18.859,465

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

3 E32D1A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat coberta/pantalles 1,000 552,250 1,200 2,000 1.325,400

C#*D#*E#*F#2 Coberta/mur contenció. Zona 2 1,000 23,500 1,200 2,000 56,400

C#*D#*E#*F#3 Mur contenció. Zona 2 1,000 16,300 1,800 2,000 58,680

C#*D#*E#*F#4 Coberta/mur contenció. Zona 3 1,000 23,500 1,200 2,000 56,400

C#*D#*E#*F#5 Mur contenció de terres. Zona 3 1,000 16,300 1,800 2,000 58,680

C#*D#*E#*F#6 Llosa rampa/mur contenció. Zona 4 1,000 39,500 0,500 2,000 39,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 24,300 0,700 2,000 34,020

TOTAL AMIDAMENT 1.629,080

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

4 E45CA9H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala tipus 5,000 3,700 1,200 0,200 4,440

C#*D#*E#*F#2 5,000 4,200 1,200 0,200 5,040

C#*D#*E#*F#3 10,000 1,000 2,500 0,250 6,250

C#*D#*E#*F#4 10,000 6,300 1,200 0,200 15,120

TOTAL AMIDAMENT 30,850

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses5 E4BC3000

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala tipus 1. Zona 2. D.10 mm 50,000 3,700 1,200 0,620 137,640

C#*D#*E#*F#2 50,000 4,200 1,200 0,620 156,240

C#*D#*E#*F#3 100,000 1,000 2,500 0,620 155,000

C#*D#*E#*F#4 100,000 6,300 1,200 0,620 468,720

C#*D#*E#*F#5 50,000 5,800 1,200 0,620 215,760

TOTAL AMIDAMENT 1.133,360

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist

6 E4DCAD02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala tipus 1. Zona 2 5,000 3,700 1,200 1,000 22,200

C#*D#*E#*F#2 5,000 4,200 1,200 1,000 25,200

C#*D#*E#*F#3 10,000 1,000 2,500 1,000 25,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 6,300 1,200 1,000 75,600

TOTAL AMIDAMENT 148,000

u Ancoratge format per rodó d'acer tipus B500S, de 16 mm de diàmetre, de 0,65 m de llargària i encastat un mínim de 0,30
m en pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla, col·locació de rodó d'acer i part proporcional de resines
epoxi, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra

7 E452TAL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala tipus 2. Zona 4 5,000 25,000 1,000 1,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
FONAMENTS  SUBCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

1 E3Z112Q1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sabates 1,000 2.034,460 1,000 1,000 2.034,460

C#*D#*E#*F#2 sabates murs 1,000 61,800 61,800

TOTAL AMIDAMENT 2.096,260

m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

2 E45C19H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabates 1,000 2.658,430 1,000 0,800 2.126,744

C#*D#*E#*F#2 sabates murs 1,000 32,930 32,930

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2.159,674

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses3 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 2.159,670 129.580,200

TOTAL AMIDAMENT 129.580,200

m2 Remolinat mecànic de llosa de formigó4 E45CREM1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa fonamentació 1,000 6.083,240 1,000 1,000 6.083,240

TOTAL AMIDAMENT 6.083,240

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
ESTRUCTURA  SUBCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba1 E4511AC3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta soterrani -2

C#*D#*E#*F#2 192,000 0,500 0,500 3,400 163,200

TOTAL AMIDAMENT 163,200

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars2 E4B13000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 110,000 163,200 17.952,000

TOTAL AMIDAMENT 17.952,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

3 E4D1K123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 192,000 0,500 4,000 3,400 1.305,600

TOTAL AMIDAMENT 1.305,600

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-40/B/20/IIIb de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

4 E4591AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
industrialitzats

5 E4B93000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.083,240 55,000 334.578,200

TOTAL AMIDAMENT 334.578,200

m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba6 E4531AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 4,000 25,000 0,500 0,750 37,500

TOTAL AMIDAMENT 37,500

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues7 E4B35000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 180,000 37,500 6.750,000

TOTAL AMIDAMENT 6.750,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m8 E4D31503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 2,500 37,500 93,750

TOTAL AMIDAMENT 93,750

m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

9 E45C19H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Forjat planta -1

C#*D#*E#*F#2 Forjat zona 2 1,000 20,900 0,250 1,300 6,793

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,100 0,250 1,800 4,095

4 Coberta ascensors zona 2

C#*D#*E#*F#5 Forjat zona 3 1,000 20,900 0,250 1,300 6,793

C#*D#*E#*F#6 1,000 9,100 0,250 1,800 4,095

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,600 0,250 1,600 0,640

C#*D#*E#*F#8 Forjat zona 4 1,000 9,100 0,250 1,300 2,958

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,200 0,250 2,800 4,340

C#*D#*E#*F#10 Rampa entrada zona 4 1,000 17,400 0,250 3,600 15,660

C#*D#*E#*F#11 Rampa sortida zona 4 1,000 15,700 0,250 3,600 14,130

C#*D#*E#*F#12 Coberta rampa entrada zona 4 1,000 8,300 0,300 4,800 11,952

C#*D#*E#*F#13 2,000 8,300 0,300 0,500 2,490

C#*D#*E#*F#14 Coberta rampa sortida zona 4 1,000 13,400 0,300 4,800 19,296

C#*D#*E#*F#15 2,000 13,400 0,300 0,750 6,030

TOTAL AMIDAMENT 99,272

Euro
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kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses10 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Forjat planta -1

C#*D#*E#*F#2 Forjat zona 2 20,000 20,900 1,300 0,620 336,908

C#*D#*E#*F#3 20,000 9,100 1,800 0,620 203,112

C#*D#*E#*F#4 Forjat zona 3 20,000 20,900 1,300 0,620 336,908

C#*D#*E#*F#5 20,000 9,100 1,800 0,620 203,112

C#*D#*E#*F#6 Forjat zona 4 20,000 9,100 1,300 0,620 146,692

C#*D#*E#*F#7 20,000 6,200 2,300 0,620 176,824

C#*D#*E#*F#8 Rampa entrada zona 4. D.10 mm 20,000 17,400 3,600 0,620 776,736

C#*D#*E#*F#9 Rampa sortida zona 4. D.20 mm 5,000 5,000 3,600 2,470 222,300

C#*D#*E#*F#10 Rampa sortida zona 4. D.16 mm 5,000 5,000 3,600 1,580 142,200

C#*D#*E#*F#11 5,000 7,000 3,600 1,580 199,080

C#*D#*E#*F#12 5,000 3,900 4,500 1,580 138,645

C#*D#*E#*F#13 Rampa sortida zona 4. D.12 mm 5,000 3,500 3,600 0,890 56,070

C#*D#*E#*F#14 Rampa sortida zona 4. D.10 mm 20,000 15,700 3,600 0,620 700,848

C#*D#*E#*F#15 5,000 3,000 3,600 0,620 33,480

C#*D#*E#*F#16 Coberta rampa entrada zona 4 20,000 8,300 4,800 0,620 494,016

C#*D#*E#*F#17 40,000 8,300 0,500 0,620 102,920

C#*D#*E#*F#18 Coberta rampa sortida zona 4 20,000 13,400 4,800 0,620 797,568

C#*D#*E#*F#19 40,000 13,400 0,750 0,620 249,240

C#*D#*E#*F#20 Solapes, bermes, etc,... (5 %) 0,050 0,000 1,000 1,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5.316,659

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist11 E4DC1D02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Forjat planta -1

C#*D#*E#*F#2 Forjat zona 2 1,000 20,900 1,000 1,300 27,170

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,100 1,000 1,800 16,380

4 Coberta ascensors zona 2

C#*D#*E#*F#5 Forjat zona 3 1,000 20,900 1,000 1,300 27,170

C#*D#*E#*F#6 1,000 9,100 1,000 1,800 16,380

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,600 1,000 1,600 2,560

C#*D#*E#*F#8 Forjat zona 4 1,000 9,100 1,000 1,300 11,830

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,200 1,000 2,800 17,360

C#*D#*E#*F#10 Rampa entrada zona 4 1,000 17,400 1,000 3,600 62,640

C#*D#*E#*F#11 Rampa sortida zona 4 1,000 15,700 1,000 3,600 56,520

C#*D#*E#*F#12 Coberta rampa entrada zona 4 1,000 8,300 1,000 4,800 39,840

C#*D#*E#*F#13 2,000 8,300 1,000 0,500 8,300

C#*D#*E#*F#14 Coberta rampa sortida zona 4 1,000 13,400 1,000 4,800 64,320

C#*D#*E#*F#15 2,000 13,400 1,000 0,750 20,100

C#*D#*E#*F#16 FORJAT COBERTA 1,000 6.083,240 6.083,240

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 6.453,810

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
TANCAMENTS I DIVISÒRIES  SUBCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E614HSAK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret pantalles. Planta -1 1,000 556,920 2,600 1,000 1.447,992

TOTAL AMIDAMENT 1.447,992

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb
ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E612B51K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales i ascensor 1. Planta -1 1,000 54,300 2,600 1,000 141,180

C#*D#*E#*F#2 Escales i ascensor 2. Planta -1 1,000 60,600 2,600 1,000 157,560

C#*D#*E#*F#3 Ventilació. Planta -1 1,000 16,400 2,600 1,000 42,640

TOTAL AMIDAMENT 341,380

m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 E4E2451E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa entrada 1,000 13,600 5,300 1,000 72,080

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,400 5,300 1,000 60,420

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 2,600 1,000 7,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 20,800 2,150 1,000 89,440

C#*D#*E#*F#5 Rampa sortida 2,000 16,500 4,550 1,000 150,150

C#*D#*E#*F#6 2,000 9,000 0,950 1,000 17,100

TOTAL AMIDAMENT 396,990

m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4 E4E2561E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales i ascensor 1. Planta -1 1,000 14,500 2,600 1,000 37,700

C#*D#*E#*F#2 Escales i ascensor 2. Planta -1 1,000 14,500 2,600 1,000 37,700

TOTAL AMIDAMENT 75,400

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

5 E4EZ3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Paret de bloc de 15 cm 1,000 7,940 45,000 1,050 375,165

C#*D#*E#*F#2 Paret de bloc de 20 cm 1,000 7,940 45,000 1,050 375,165

TOTAL AMIDAMENT 750,330

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment

6 E4EZQ024

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret de bloc de 15 cm 1,000 396,990 0,200 0,100 7,940

C#*D#*E#*F#2 Paret de bloc de 20 cm 1,000 75,400 0,200 0,150 2,262

TOTAL AMIDAMENT 10,202

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
IMPERMEABILITZACIONS  SUBCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat1 E7Z26D31

AMIDAMENT DIRECTE 6.083,240

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida2 E7B11A0L

AMIDAMENT DIRECTE 6.083,240

m2 Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2,
col.locada sobre làmina separadora

3 E71387RK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.083,240 6.083,240

TOTAL AMIDAMENT 6.083,240

m2 Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

4 E721BC95

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat coberta 1,000 6.083,240 1,000 1,000 6.083,240

TOTAL AMIDAMENT 6.083,240

m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, amb acabat de color estandard, adherida amb
oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt

5 E7Z31GR3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reforç perimetral forjat coberta 1,000 561,460 0,850 1,000 477,241

TOTAL AMIDAMENT 477,241

Euro
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m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix6 E93617B0

AMIDAMENT DIRECTE 6.083,240

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2
m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

7 E4B9DA66

AMIDAMENT DIRECTE 6.083,240

m Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de Katorce Bentoinject de la casa Katorce
o similar, en trams de longitut no superior a 5 m, totalment acabat inclòs subministrament i aplicació del material, tabicas
per a encofrar i petit material

8 EKAT0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Junta llosa fonamentació / pantalla 1,000 556,750 1,000 1,000 556,750

C#*D#*E#*F#2 Juntes formigonat llosa fonamentació 1,000 15,400 20,000 1,000 308,000

TOTAL AMIDAMENT 864,750

m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1
kg/m2 de la casa Katorce o similar: La primera capa es col·locarà damunt de la capa de neteja de formigó i una vegada
muntat l'armat de la llosa (amb solapes de 0,30 m en les juntes de formigonat) mentre que la segona capa es col·locarà
una vegada abocat el formigó de la llosa i previ al fratassat de la mateixa

9 EKAT0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa fonamentació 1,000 4.092,330 1,000 1,000 4.092,330

TOTAL AMIDAMENT 4.092,330

m Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant l'aplicació de resina epoxi en emulsió aquosa Walter Primer EA en
una banda de 0,50 m centrada en l'eix de la junta, regeneració de zones irregulars amb morter de reparació Katorce RMAX
i aplicació de dues mans de morter elàstic Katorce Elastic, amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o similar,
totalment acabat inclosa part proporcional de saneig de les juntes i posterior xorrejat amb aigua per a una perfecta
adherència dels materials a col·locar

10 EKAT0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pantalles tipus A 0,400 497,960 5,380 1,000 1.071,610

C#*D#*E#*F#2 Pantalles tipus B 0,400 51,520 5,380 1,000 110,871

C#*D#*E#*F#3 Pantalles tipus C 0,400 12,250 5,380 1,000 26,362

TOTAL AMIDAMENT 1.208,843

m2 Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada
una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat prèvia neteja de les superfícies amb xorrejat d'aigua a pressió de
la superfície

11 EKAT0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pantalles tipus A 1,000 497,960 5,380 1,000 2.679,025

C#*D#*E#*F#2 Pantalles tipus B 1,000 51,520 5,380 1,000 277,178

C#*D#*E#*F#3 Pantalles tipus C 1,000 12,250 5,380 1,000 65,905

TOTAL AMIDAMENT 3.022,108

Euro
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u Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una
dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat incloses mitjes canyes horitzontals i
verticals amb morter de ciment portland 1:3 sobre una beurada de morter Katorce Super

12 EKAT0005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
REVESTIMENTS  SUBCAPITOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

1 E81131E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Paret divisòria de 10 cm

C#*D#*E#*F#2 Paret pantalles. Planta -2 1,000 556,920 2,600 1,000 1.447,992

C#*D#*E#*F#3 Paret pantalles. Planta -1 1,000 556,920 2,600 1,000 1.447,992

T4 Paret de tancament de 15 cm

C#*D#*E#*F#5 Escales i ascensor 1. Planta -2 1,000 57,150 2,600 2,000 297,180

C#*D#*E#*F#6 Escales i ascensor 2. Planta -2 1,000 64,150 2,600 2,000 333,580

C#*D#*E#*F#7 Ventilació. Planta -2 1,000 16,400 2,600 2,000 85,280

C#*D#*E#*F#8 Escales. Planta -2 1,000 10,750 2,600 2,000 55,900

C#*D#*E#*F#9 Escales i ascensor 1. Planta -1 1,000 54,300 2,600 2,000 282,360

C#*D#*E#*F#10 Escales i ascensor 2. Planta -1 1,000 60,600 2,600 2,000 315,120

C#*D#*E#*F#11 Ventilació. Planta -1 1,000 16,400 2,600 2,000 85,280

C#*D#*E#*F#12 Escales. Planta -1 1,000 10,750 2,600 2,000 55,900

T13 Paret estructural de 15 cm

C#*D#*E#*F#14 Rampa entrada 1,000 13,600 5,300 1,000 72,080

C#*D#*E#*F#15 1,000 11,400 5,300 2,000 120,840

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,500 2,600 1,000 7,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 20,800 2,150 2,000 178,880

C#*D#*E#*F#18 Rampa sortida 2,000 16,500 4,550 1,000 150,150

C#*D#*E#*F#19 2,000 9,000 0,950 2,000 34,200

T20 Paret estructural de 20 cm

C#*D#*E#*F#21 Escales i ascensor 1. Planta -1 1,000 14,500 2,600 1,000 37,700

C#*D#*E#*F#22 Escales i ascensor 2. Planta -1 1,000 14,500 2,600 1,000 37,700

C#*D#*E#*F#24 A descomptar arrebossat a bona vista -1,000 372,020 1,000 1,000 -372,020

TOTAL AMIDAMENT 4.673,914

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E823123V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Paret de tancament de 15 cm

C#*D#*E#*F#2 Bany 1. Planta -1 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

Euro
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C#*D#*E#*F#3 Bany 2. Planta -1 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

C#*D#*E#*F#4 Cambra neteja. Planta -2 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

C#*D#*E#*F#5 Cambra neteja. Planta -2 1,000 8,700 2,600 1,000 22,620

TOTAL AMIDAMENT 90,480

m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 E83C1BEE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Paret de tancament de 15 cm

C#*D#*E#*F#2 Escales i ascensor 1. Planta -1 1,000 4,200 4,000 2,000 33,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 2,700 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,200 1,350 2,000 11,340

C#*D#*E#*F#5 Escales i ascensor 2. Planta -1 1,000 4,200 4,000 2,000 33,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 2,700 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,200 1,350 2,000 11,340

C#*D#*E#*F#8 Escales. Planta -1 1,000 2,800 2,600 2,000 14,560

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,800 1,500 2,000 14,400

T10 Paret estructural de 15 cm

C#*D#*E#*F#11 Rampa entrada 1,000 19,000 1,950 2,000 74,100

C#*D#*E#*F#12 Rampa sortida 1,000 17,600 1,750 2,000 61,600

TOTAL AMIDAMENT 281,540

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

4 E81121D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enrajolat vertical 1,000 90,480 1,000 1,000 90,480

C#*D#*E#*F#2 Aplacat vertical 1,000 281,540 1,000 1,000 281,540

TOTAL AMIDAMENT 372,020

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

5 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrebossat reglejat 1,000 4.673,914 1,000 1,000 4.673,914

TOTAL AMIDAMENT 4.673,914

m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 E89AABJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portes de 60x205 cm 1,000 0,600 2,050 2,000 2,460

C#*D#*E#*F#2 Portes de 80x205 cm 10,000 0,800 2,050 2,000 32,800

C#*D#*E#*F#3 Portes de 90x205 cm 5,000 0,900 2,050 2,000 18,450

C#*D#*E#*F#4 Portes de 90x205 cm (amb espiera) 13,000 0,900 2,050 2,000 47,970

Euro
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C#*D#*E#*F#5 Portes de 110x205 cm 8,000 1,100 2,050 2,000 36,080

C#*D#*E#*F#6 Portes de 310x280 cm 2,000 3,100 2,800 2,000 34,720

TOTAL AMIDAMENT 172,480

m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

7 E89BABJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baranes 1,000 37,000 1,000 1,000 37,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,900 1,000 1,000 10,900

TOTAL AMIDAMENT 47,900

m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim

8 E89F5BJB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passamà 1,000 22,500 1,000 1,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 22,500

m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada

9 E84411AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 2,000 1,900 2,600 1,000 9,880

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 4,100 1,000 14,760

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,900 1,400 1,000 5,320

C#*D#*E#*F#4 Escala B 2,000 1,900 2,600 1,000 9,880

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,800 4,100 1,000 14,760

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,900 1,400 1,000 5,320

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,400 4,700 1,000 25,380

C#*D#*E#*F#8 Escala C 2,000 1,200 5,200 1,000 12,480

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,100 1,200 1,000 3,720

TOTAL AMIDAMENT 104,500

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
PAVIMENTS  SUBCAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material1 E9232B91

AMIDAMENT DIRECTE 6.166,000

m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida2 E7B21E0L
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AMIDAMENT DIRECTE 6.166,000

m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

3 E45C19H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.166,000 0,200 1.233,200

TOTAL AMIDAMENT 1.233,200

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses4 E4BC3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.166,000 5,000 1,050 1,000 32.371,500

TOTAL AMIDAMENT 32.371,500

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

5 E32515H4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa d'entrada 2,000 15,800 0,900 0,250 7,110

C#*D#*E#*F#2 Rampa de sortida 2,000 15,200 0,800 0,250 6,080

TOTAL AMIDAMENT 13,190

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

6 E32D1A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa d'entrada 1,000 15,800 1,450 1,000 22,910

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,800 1,200 1,000 18,960

C#*D#*E#*F#3 Rampa de sortida 1,000 15,200 1,350 1,000 20,520

C#*D#*E#*F#4 1,000 15,200 1,100 1,000 16,720

TOTAL AMIDAMENT 79,110

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m

7 E32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,190 65,000 1,050 1,000 900,218

TOTAL AMIDAMENT 900,218

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m28 F9J13K40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa d'entrada 1,000 53,200 3,600 1,000 191,520

C#*D#*E#*F#2 Rampa de sortida 1,000 37,800 3,600 1,000 136,080

TOTAL AMIDAMENT 327,600
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

9 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa d'entrada 2,450 53,200 3,600 0,040 18,769

C#*D#*E#*F#2 Rampa de sortida 2,450 37,800 3,600 0,040 13,336

TOTAL AMIDAMENT 32,105

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

10 E93A13D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de pedra natural 1,000 19,920 1,000 1,000 19,920

C#*D#*E#*F#2 Paviment de terratzo 1,000 114,940 1,000 1,000 114,940

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó 1,000 185,250 1,000 1,000 185,250

TOTAL AMIDAMENT 320,110

m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

11 E9G2468K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A. Planta -2 1,000 15,000 0,150 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#2 Escala A. Planta -1 1,000 15,000 0,150 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#3 Escala B. Planta -2 1,000 13,250 0,150 1,000 1,988

C#*D#*E#*F#4 Escala B. Planta -1 1,000 13,250 0,150 1,000 1,988

C#*D#*E#*F#5 Escala C. Planta -1 1,000 5,250 0,150 1,000 0,788

C#*D#*E#*F#6 Rampes corbades. Planta -2 1,000 8,000 0,150 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,000 0,150 1,000 1,350

C#*D#*E#*F#8 Rampes corbades. Planta -1 1,000 15,000 0,150 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#9 1,000 7,500 0,150 1,000 1,125

C#*D#*E#*F#10 Rampa d'entrada 1,000 62,500 0,150 1,000 9,375

C#*D#*E#*F#11 Rampa de sortida 1,000 21,500 0,150 1,000 3,225

TOTAL AMIDAMENT 27,789

m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

12 E9B4127K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,800 1,800 1,000 3,240

C#*D#*E#*F#3 Escala B 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,800 1,800 1,000 3,240

C#*D#*E#*F#5 Escala C 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,600 1,200 1,000 0,720

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,100 1,200 1,000 3,720
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TOTAL AMIDAMENT 19,920

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

13 E9C11312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 2,000 1,900 2,600 1,000 9,880

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,800 4,100 1,000 14,760

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,900 1,400 1,000 5,320

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,300 1,200 1,000 0,360

C#*D#*E#*F#6 Escala B 2,000 1,900 2,600 1,000 9,880

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,800 4,100 1,000 14,760

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,900 1,400 1,000 5,320

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 0,300 1,200 1,000 0,360

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,400 4,700 1,000 25,380

C#*D#*E#*F#12 Escala C 2,000 1,200 5,200 1,000 12,480

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,200 2,500 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 0,300 1,200 1,000 0,720

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,200 2,500 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,600 1,200 1,000 0,720

TOTAL AMIDAMENT 114,940

m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14 E9U21BAD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 4,000 1,800 1,000 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,100 1,000 1,000 8,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,600 1,000 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,750 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 4,000 1,400 1,000 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#6 Escala B 4,000 1,800 1,000 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,100 1,000 1,000 8,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,600 1,000 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,750 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,400 1,000 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 5,400 1,000 1,000 10,800

C#*D#*E#*F#12 2,000 4,700 1,000 1,000 9,400

C#*D#*E#*F#13 Escala C 8,000 1,200 1,000 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#14 2,000 4,800 1,000 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,300 1,000 1,000 4,600

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,800 1,000 1,000 1,800

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,500 1,000 1,000 2,500
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TOTAL AMIDAMENT 111,900

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 E9V2ABKK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 1,000 32,000 1,200 1,000 38,400

C#*D#*E#*F#2 Escala B 1,000 32,000 1,200 1,000 38,400

C#*D#*E#*F#3 Escala C 1,000 32,000 1,200 1,000 38,400

TOTAL AMIDAMENT 115,200

m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16 E9V1320K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 1,000 15,000 1,200 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Escala B 1,000 15,000 1,200 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Escala C 1,000 17,000 1,200 1,000 20,400

TOTAL AMIDAMENT 56,400

m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

17 E9VZ19AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Esglaó de pedra artificial 1,000 115,200 1,000 1,000 115,200

C#*D#*E#*F#2 Esglaó de pedra natural 1,000 56,400 1,000 1,000 56,400

TOTAL AMIDAMENT 171,600

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra18 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de terratzo 1,000 114,940 1,000 1,000 114,940

TOTAL AMIDAMENT 114,940

m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat

19 E9890001

AMIDAMENT DIRECTE 5.932,000

m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, afegint carburundum, totalment acabat

20 E9890002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampes corbades 1,000 27,500 5,000 2,000 275,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa entrada 1,000 51,430 3,600 1,000 185,148

C#*D#*E#*F#3 Rampa sortida 1,000 39,280 3,600 1,000 141,408

TOTAL AMIDAMENT 601,556
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m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25 cm, resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de formigó, i rejuntada amb morter M-4b

21 F965VOR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A. Planta -2 1,000 18,000 1,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Escala A. Planta -1 1,000 18,000 1,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 Escala B. Planta -2 1,000 24,000 1,000 1,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 Escala B. Planta -1 1,000 24,000 1,000 1,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 Escala C. Planta -1 1,000 11,000 1,000 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 Rampes corbades. Planta -2 i -1 1,000 145,000 1,000 1,000 145,000

C#*D#*E#*F#7 Rampa d'entrada 1,000 190,000 1,000 1,000 190,000

C#*D#*E#*F#8 Rampa de sortida 1,000 110,000 1,000 1,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 540,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
MANYERIA  SUBCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i motoritzada, de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer
galvanitzat, amb premarc de tub d'acer galvanitzat, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

1 EARA1973

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa entrada 1,000 3,500 2,800 1,000 9,800

C#*D#*E#*F#2 Rampa sortida 1,000 3,500 2,800 1,000 9,800

TOTAL AMIDAMENT 19,600

u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de
tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

2 EAW81411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa entrada 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa sortida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 60x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

3 EB120009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

4 EB120010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Escala 5,000 3,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

5 EB120011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 5,000 2,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera, RF-90 de dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer
galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

6 EB120020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 5,000 4,000 1,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredera M4, RF-90 de dimensions de 110x205 cm, de planxa d'acer
galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

7 EB120030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 5,000 3,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat mecànicament a la paret, totalment acabat segons indicacions de la
direcció de les obres

8 EB12PAS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 10,000 3,000 1,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Subministrament i col·locació de passamà d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a la paret, totalment acabat
segons indicacions de la direcció de les obres

9 EB12PAS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 2,000 6,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Escala B 2,000 6,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 Escala C 2,000 5,250 1,000 1,000 10,500

TOTAL AMIDAMENT 34,500

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

10 FB121AAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampes corbades 2,000 18,500 1,000 1,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000
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m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 cada 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de
d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment
acabat

11 EB12BAR1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable i vidre, totalment acabada segons plànols de detall i col·locada
segons indicacions de la direcció de les obres

12 EB12BAR2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa entrada 1,000 55,600 1,000 1,000 55,600

C#*D#*E#*F#2 Rampa sortida 1,000 54,000 1,000 1,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 109,600

m Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer inoxidable, format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de
gruix i muntant de platina de 15 mm de gruix, soldat a l'estructura metàl.lica, totalment acabat segons plànols de detall

13 FB15U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa entrada 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa sortida 1,000 26,000 1,000 1,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suport

14 GB2A1001

AMIDAMENT DIRECTE 25,500

pa Edicle aparcament de 1275x200 cm de mides en planta i 330 cm d'alçària i porta d'accés, amb perfils d'acer inoxidable
AISI 316 polit i abrillantat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i projector
PR-20 amb làmpada halòena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e
instal·lat

15 EB12P101

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
SENYALITZACIÓ  SUBCAPITOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la
superfície segons plànols, inclosa part proporcional de numeració de places

1 FSENBAN1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 1,000 198,500 1,000 1,000 198,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 187,500 1,000 1,000 187,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 152,000 5,000 1,000 760,000

C#*D#*E#*F#4 Planta soterrani -2 1,000 202,000 1,000 1,000 202,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 229,500 1,000 1,000 229,500
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C#*D#*E#*F#6 1,000 177,000 5,000 1,000 885,000

TOTAL AMIDAMENT 2.462,500

u Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització d'aparcament amb indicador de lliure o complet, col·locat a
l'exterior, totalment acabat inclosa escomesa elèctrica

2 FSEN0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1, inclòs muntatge al seu suport3 FSEN0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament de senyal circular de costat 60 cm reflex R-1, inclòs muntatge al seu suport4 FSEN0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-101. Planta soterrani -1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 R-101. Planta soterrani -2 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 R-303. Planta soterrani -2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc, inclòs muntatge i subjecció amb cadena al forjat5 FSEN0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 1,000 38,000 1,000 1,000 38,000

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani -2 1,000 40,000 1,000 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

u Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols

6 FSEN0025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Planta soterrani -2 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols

7 FSEN0026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani -2 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Senyalització especial obres en carretera N-II (cons i fletxes) per ocupació de carril, totalment acabat segons indicacions
de la direcció facultativa

8 FSEN0027

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície segons plànols9 FSEN0028

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Planta soterrani -2 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
SANEJAMENT  SUBCAPITOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

1 ED15B771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 3,130 1,000 1,000 28,170

TOTAL AMIDAMENT 28,170

m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

2 ED15B871

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 7,500 1,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,500 1,000 1,000 12,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 1,000 1,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

3 ED353652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

4 ED354962

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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m Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub
amb formigó

5 ED7FL008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 11,500 1,000 1,000 23,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 9,000 1,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,500 1,000 1,000 10,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,500 1,000 1,000 2,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,500 1,000 1,000 2,500

TOTAL AMIDAMENT 62,500

m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub
amb formigó

6 ED7FL009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 94,000 1,000 1,000 94,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 73,000 1,000 1,000 73,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 171,000

m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub
amb formigó

7 ED7FL00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 37,000 1,000 1,000 37,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Formació d'arquetes i dipòsit de bombament, totalment acabat segons plànols e indicacions de la direcció de les obres8 FD5Z0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt, model CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb
connexió de descàrrega, trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre elèctric en caixa metàl.lica de protecció i
commandament automètic de bombes, quadre d'alarma òptic i sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció
DN-100, vàlvules de comporta de DN-100 i tubs guia de DN-2'', totalment instal.lat i provat

9 EG11BOM1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament, elaboració dels plànols as-built, de les instruccions de
manteniment i dels treballs de manteniment preventiu de l'equip de bombeig

10 EG11POS1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

11 EF219211

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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m Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de D.15 cm, en mitja canya, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

12 FD5Z0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paret pantalles. Planta -2 1,000 556,920 1,000 1,000 556,920

C#*D#*E#*F#2 Paret pantalles. Planta -1 1,000 556,920 1,000 1,000 556,920

TOTAL AMIDAMENT 1.113,840

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base
de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

13 ED5H1188

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 1,000 3,500 1,000 1,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

14 FD5KKF0E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -2 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

TOTAL AMIDAMENT 11,500

m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 FD5Z3K35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -2 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

TOTAL AMIDAMENT 11,500

u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó16 FD5ZAKFJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -2 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

TOTAL AMIDAMENT 11,500

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

17 EFC19B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa elèctrica bombament 2,000 25,000 1,000 1,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 27,500 1,000 1,000 27,500

TOTAL AMIDAMENT 77,500
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m Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

18 EFA1A445

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ventilació arqueta bombament 1,000 20,000 1,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren

19 GD5A5F05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pantalles tipus A 1,000 497,960 1,000 1,000 497,960

C#*D#*E#*F#2 Pantalles tipus B 1,000 51,520 1,000 1,000 51,520

C#*D#*E#*F#3 Pantalles tipus C 1,000 12,250 1,000 1,000 12,250

TOTAL AMIDAMENT 561,730

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
VENTILACIÓ  SUBCAPITOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de 3 cv o similar, 1400 r.p.m,. 81 dB, 220-380 V
III, 50 Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT4 ST2 i EXT4 ST1; cabal: 11700 m3/h; pèrdua de
càrrega: 30 mm c.d.a.

1 EVEN9001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de 4 cv o similar, 1400 r.p.m,. 82 dB, 220-380 V
III, 50 Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT3 ST2, EXT2 ST2, EXT1 ST2, EXT3 ST1, EXT2 ST1,
EXT1 ST1; cabal: 20736 m3/h, 22464 m3/h, 19440 m3/h, 16848 m3/h, 22464 m3/h 19440 n3/h; pèrdua de càrrega: 24 mm
c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a., 27 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a.

2 EVEN9002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 2 cv o similar a 450 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les següents condicions de treball: Conducte: IMP1 ST2 i
IMP1 ST1; cabal: 10998 m3/h; pèrdua de càrrega: 26 mm c.d.a.

3 EVEN9003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 3 cv o similar a 510 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les següents condicions de treball: Conducte: IMP4 ST2 i
IMP4 ST1; cabal: 12285 m3/h; pèrdua de càrrega: 29 mm c.d.a.

4 EVEN9004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BS 56/56 (22/22) de 5,5 cv o similar a 520 r.p.m. aproximadament,
220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada
interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les següents condicions de treball: Conducte: IMP3 ST2,
IMP2 ST2, IMP3 ST1, IMP2 ST1; cabal: 18720 m3/h, 19422 m3/h, 18720 m3/h, 19422 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm
c.d.a., 26 mm c.d.a., 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a.

5 EVEN9005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Joc de lones flexibles de neoprè, que evitaran la transmisió de possibles vibracions en la instal.lació, així com la perfecta
unió entre ventilador i conducte, evitant fuites d'aire, unides amb el sistema de baionetes correderes en xapa galvanitzada

6 EVEN9006

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Amortiguadors de goma cargolats, silemblocks7 EVEN0007

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

u Envolvents amb carcassa, construïts amb planxa de ferro galvanitzada amb registre practicable i aïllament interior a base
de fibra de vidre que mitigarà el nivell sonor.

8 EVEN0008

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Conducte metàl.lic rectangular construït amb xapa d'acer galvanitzada, a la vista Sendzimir, plegat a quatre cares ZPM,
unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourg que garantirà una perfecta estanqueïtat i empalmes entre trams
amb baionetes correderes de xapa galvanitzada

9 EVEN0010

AMIDAMENT DIRECTE 405,000

u Reixetes d'acer de lames fixes, marca MADEL model CRG, de aletes horitzontals per a l'extracció (CCV) i verticales amb
orientació dreta i esquerra per a la impulsió (CCN), construides amb xapa d'acer troquelat i galvanitzat (ZZ-275, ambdues
amb registre regulador de cabal

10 EVEN0011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (EXT4 ST2)

15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT3 ST2)

20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT2 ST2)

24,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (IMP1 ST2)

15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (EXT4 ST1)

15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT3 ST1)

18,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT2 ST1)

24,000 24,000

C#*D#*E#*F#8 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT1 ST1)

20,000 20,000

C#*D#*E#*F#9 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (IMP4 ST1)

16,000 16,000

C#*D#*E#*F#10 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (IMP3 ST1)

21,000 21,000

C#*D#*E#*F#11 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (IMP2 ST1)

21,000 21,000
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C#*D#*E#*F#12 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (IMP1 ST1)

15,000 15,000

C#*D#*E#*F#13 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (IMP2 ST2)

21,000 21,000

C#*D#*E#*F#14 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (IMP3 ST2)

21,000 21,000

C#*D#*E#*F#15 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x150 (IMP4 ST2)

16,000 16,000

C#*D#*E#*F#16 Reixa d'acer model CRG-CCV de
600x200 (EXT1 ST2)

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 302,000

u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x900x900, atenuació 26 db

11 EVEN0012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x1200x1200, atenuació 26 db

12 EVEN0013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1500x1200x1200, atenuació 26 db

13 EVEN0014

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Conducte metàl.lic rectangular per a evaquació d'aires i fums, mod. ICR-M25/400 zC construït en xapa d'acer galvanitzada
a la vista tipus Sendzimir, plegat a quatre cares zpm, unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourgh que
garantitza una perfecta estanqueïtat i unions entre trams base de marc INECSA de 25 mm, classificació: 400 z/90 min.
emès pel Laboratori General d'Assaigs i Investigació de la Generalitat de Catalunya

14 EVEN0015

AMIDAMENT DIRECTE 445,000

u Persiana de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, impedeix la derivació d'aire, en unitats connectades al montant i en un
ventilador en funcionament a altre que no l'estiquim construides en alumini anoditzat color plata pivotants

15 EVEN0016

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Jocs de lones flexibles, 400 zC/2h (homologat), evita la transmissió de possibles vibracions en la instal.lació, així com la
perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites d'aire, mecanitzades la unió amb marc tipus INECSA de 25 mm

16 EVEN0017

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT  SUBCAPITOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment

1 EG112692
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una potència de 59 a 118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comptadors multifunció
trafos 200/5 ,  ICP 160A i nucli toroidal .  col.locat superficialment

2 EG1PU200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres 950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

3 EG1B0859

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres 480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres,
plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

4 EG1B0662

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment5 EG151212

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

m Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i 300 mm d'amplària, fixada amb suports de sostre omega
click de 300 mm, amb separador  i tapa , tots en material galvanitzat en calent . muntada penjada del sostre.

6 EG2D210A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 250,000 1,000 1,000 1,000 250,000

C#*D#*E#*F#2 250,000 1,000 1,000 1,000 250,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 530,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

7 EG21H81J

AMIDAMENT DIRECTE 362,000

m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

8 EG21H71J

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

9 EG22H511

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200
,de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

10 EG31E306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 250,000 1,000 1,000 1,000 250,000

C#*D#*E#*F#2 200,000 1,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 450,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

11 EG31E206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 492,000 1,000 1,000 1,000 492,000

C#*D#*E#*F#2 3.570,000 1,000 1,000 1,000 3.570,000

TOTAL AMIDAMENT 4.062,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN
50200,de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

12 EG31E406

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 273,000 1,000 1,000 1,000 273,000

C#*D#*E#*F#2 520,000 1,000 1,000 1,000 520,000

TOTAL AMIDAMENT 793,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub

13 EG31E506

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x4mm2, col.locat en tub

14 EG31E606

AMIDAMENT DIRECTE 1.308,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció5x6 mm2, col.locat en tub

15 EG31N306

AMIDAMENT DIRECTE 303,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

16 EG31N406

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

17 EG31N506

AMIDAMENT DIRECTE 133,000

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 1x50 mm2, col.locat en tub

18 GG311A06

AMIDAMENT DIRECTE 50,000
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m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,
de secció 1x95 mm2, col.locat en tub

19 GG311C06

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment20 EG380B02

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

21 EG415A99

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22 EG415A9B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

23 EG415DJD

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

24 EG415DJK

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, tipus NSA 160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa base

25 GG415GKN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

26 EG42129H

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

27 EG4243JD

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

28 EG4243JK

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 2, muntat superficialment amb cargols29 EG43D142
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió30 EG47U030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió31 EG47U010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadre32 EG4R34B2

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a  7 minuts  muntat a quadre33 EG4R34B3

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

34 EGD1421E

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment35 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor de superficie, de tipus  unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret36 EG628296

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà37 EG64B176

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

38 EG731182

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu
mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

39 EG738182

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

40 EG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada superficialment al sostre

41 EHA1H2N4
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AMIDAMENT DIRECTE 124,000

u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster,
AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

42 EHB17254

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster,
AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

43 EHB17354

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs fluorescents de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra mineral

44 EH215A11

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Aplic amb làmpada vm de 50 W,  model  WALLPACKETTE '' Carandini'' muntat superficialment45 EH32U010

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a
màxim, muntada superficialment a la paret

46 EH612325

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat superficialment

47 EH614531

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat enrasat en sostre o paret

48 EH614534

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Ajudes de ram de paleta49 EG11AJD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica  i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes . 50 FG00U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i contractació amb la companyia Enher del
subministrament elèctric

51 FG00U005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup electrògen de 60 fins a 200 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament manual i instal.lat

52 EGC15711

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 35Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA  SUBCAPITOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades, connectat a una
bateria o a un ramal

1 EJM11401

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

2 EN318427

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

3 EF218211

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

4 EN316427

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

5 EF52A3B2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

6 EJ14BB12

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

7 EJ24A121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals8 EJ13B212

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

9 EJ239121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat10 EJ331151
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

11 EJ33B16F

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

12 EJ1AB21P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

13 EJ2A8125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior14 EJ1ZAB01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´15 EJ2Z4127

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS  SUBCAPITOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

1 EF216211

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

2 EF218211

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

3 EF219211

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

4 EF21D211

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a
la paret

5 EM23134R
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret6 EM31261J

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret7 EM31351J

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

8 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb capacitat de 127 elements supervisats constantment des de la
central amb compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD que indica les
incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24 LEDS d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual . Comunicació
en xarxa ''punt a punt'' que permet connectar fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port RS-232 per a connexió a PC
que facilita la programació i el telemantenimet . Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768 entrades/sortides
direccionables. Cablejat en llaç o en estrella a 3 km . Compleix amb la normativa europea EN-54 part 2 i 4 . Dimensions
445x665x120 mm Ref. Plana Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

9 EM121436

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bateria hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de seguretat i instal.lacions de alarma
de foc. Tensió nominal 12V capacitat nominal 18Ah/20H Ref. Plana Fàbrega

10 EM120001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de 127 etiquetes base- sensor 1001-1127 per a identificació dels detectors del llaç nùmero 1 de la central Ref.
Plana Fàbrega

11 EM120002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Relè ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal monmoestable amb contactes estandars de 2,7 mm. 250 V AC. 6A
. Bobina de 24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs muntatge i connexionat,  8 contactes Ref. Plana Fàbrega

12 EM120003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Base Standard sensors s/1700  Ref. Plana Fàbrega13 EM120004

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialment14 EM111015

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Base amb diodo p/detectors  Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD115 EM120005

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment16 EM112055
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AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa d'una lìnia de detecció convencional per a
connexió de 30 detectors . Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip. Switch de 7 segments per a
configuració d'una direcció única al llaç. alimentació externa a 24Vcc. Ref. Plana Fàbrega.

17 EM120006

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircutable. Caixa metal.lica amb capacitat per bateries.Alimentació 220Vca
50Hz, sortida 24Vcc 3A Ref. Plana Fàbrega. 5SSLSSAUA1

18 EM120007

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Bateria 12V 2.2A Ref. Plana Fàbrega. SSSBSSAUA119 EM120008

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Zocalo per a muntatge de detectors en tub  Ref. Plana Fàbrega. 20 EM120009

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un disp. Switch de 7 segments per a configuració
d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref.
Plana Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat superficialment

21 EM141002

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. 22 EM120010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a exterior23 EM133067

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç
o separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat . norma EN54 part 3, inclòs base fijación  muntada a l'interior

24 EM131067

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció d'incendis format per cable apantallat, flexible, resistent al
foc,lliure de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de dos conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 3.500 metres) , dintre de tub rigid lliure d' halogens ( 50% dintre de tub i reste per safata).
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material  i mà d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

25 EM120012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació i muntada a la paret

26 EM124236

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Detector de CO, muntat superficialment27 EM114005

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 39Data:

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció de CO format per cable apantallat, flexible, resistent al foc,lliure
de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de tres conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 550 metres) , dintre de  safata.
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material  i mà d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

28 EM120021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Formació d'escomesa per a instal.lació contraincendis, totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora, inclòs pericó de connexió

29 EG11ESC2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
INSTAL·LACIÓ D'INTERFONIA I CIRCUÏT DE TV  SUBCAPITOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat

1 EG731182

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en
armari tancat

2 EP211224

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes
automàtic, instal.lat

3 EP2AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Rampa entrada 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Rampa sortida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de conversació, de taula4 EP23B228

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb funda5 EP24220A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col.locat en tub6 EP271203

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

7 EP434510

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada8 EG161611

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

9 EG222811

AMIDAMENT DIRECTE 530,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

10 EG21271J

AMIDAMENT DIRECTE 530,000

u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a escollir),
numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat
2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en
alumini per càrrega mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn instal·lada

11 EPA1U020

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de
muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

12 EPD2A2D1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, encastat13 EPD3A3F4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40
mm, encastada

14 EPD4AB20

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat mecànicament15 EPD6122M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT  SUBCAPITOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

AMIDAMENTS Pàg.:04/09/16 41Data:

u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i
alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats
mitjana

1 EL66317H

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓOBRA 01
APARCAMENT SOTERRATCAPITOL A1
ESCOMESES DE SERVEIS  SUBCAPITOL 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

1 E222B423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueram. PVC D.315 mm 15,000 0,900 2,000 1,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 Aigua potable. PE90 mm 5,000 0,500 1,050 1,000 2,625

C#*D#*E#*F#3 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 0,500 1,050 1,000 42,000

C#*D#*E#*F#4 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 0,500 1,050 1,000 23,625

C#*D#*E#*F#5 Telecomunicacions. 2c. PVC 110 mm 17,500 0,450 1,250 1,000 9,844

TOTAL AMIDAMENT 105,094

m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics2 F222KA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou de registre 2,000 1,000 1,000 3,141 6,282

C#*D#*E#*F#2 Arqueta trencament de càrrega 1,500 1,500 1,500 1,000 3,375

TOTAL AMIDAMENT 9,657

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueram. PVC D.315 mm 15,000 0,900 1,000 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#2 Aigua potable. PE90 mm 5,000 0,500 1,000 1,000 2,500

C#*D#*E#*F#3 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 0,500 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 0,500 1,000 1,000 22,500

C#*D#*E#*F#5 Telecomunicacions. 2c. PVC 110 mm 17,500 0,450 1,000 1,000 7,875

TOTAL AMIDAMENT 86,375

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de riu d'aportació exterior, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 F228SOR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueram. PVC D.315 mm 15,000 0,900 0,750 1,000 10,125

C#*D#*E#*F#2 Aigua potable. PE90 mm 5,000 0,500 0,500 1,000 1,250

C#*D#*E#*F#3 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 0,500 0,400 1,000 16,000

Euro
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C#*D#*E#*F#4 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 0,500 0,400 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 36,375

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable d'aportació interior, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

5 F228510F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueram. PVC D.315 mm 15,000 0,900 1,250 1,000 16,875

C#*D#*E#*F#2 Aigua potable. PE90 mm 5,000 0,500 0,550 1,000 1,375

C#*D#*E#*F#3 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 0,500 0,600 1,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 0,500 0,600 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#5 Telecomunicacions. 2c. PVC 110 mm 17,500 0,450 0,950 1,000 7,481

TOTAL AMIDAMENT 63,231

m3 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador6 F2424267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 105,094 1,000 1,200 1,000 126,113

C#*D#*E#*F#2 Excavació de pous 9,657 1,000 1,200 1,000 11,588

C#*D#*E#*F#3 Rebliment de rases -63,231 1,000 1,200 1,000 -75,877

TOTAL AMIDAMENT 61,824

m Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3

7 ED757514

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueram. PVC D.315 mm 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó armat de 20 cm de gruix, inclosa tapa de registre,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

8 ED75ATC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m9 FDB17680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10 FDD1A099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la casa Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11 FDDZ3179

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

12 FFB1C255

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aigua potable. PE90 mm 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Estesa simple 1C 3x1x240 - 1x15013 FECC1030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 1,000 1,000 1,000 80,000

C#*D#*E#*F#2 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

m Subministrament i col·locació de plaques de senyalització i protecció per a xarxes elèctriques, totalment acabat segons
indicacions de FECSA-ENDESA

14 FECCPLA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Electricitat. Baixa tensió provisional 80,000 1,000 1,000 1,000 80,000

C#*D#*E#*F#2 Electricitat. Baixa tensió projectada 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

m Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó
HM-15 de 45x25 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors de polietilè cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat

15 E090T02Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Telecomunicacions. 2c. PVC 110 mm 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€73.490,08PA00001 Aplicació de mesures per a la Seguretat i Salut segons l'annèx de Seguretat.P- 1
(SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€34.328,00PA00003 Despeses destinades al control de Qualitat dels Materials segons l'Annex de QualitatP- 2
(TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

€19,25mE090T02Q Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, disposats en base 2 i
protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x25 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors de polietilè
cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat

P- 3

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€5,36m3E2221422 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

P- 4

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€5,97m3E222B423 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 5

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€10,70m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació interior, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

P- 6

(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€75,82m3E32515H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència
tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 7

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€0,92kgE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de
contenció, d'una alçària màxima de 3 m

P- 8

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€11,54m2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

P- 9

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€72,18m2E3G5PAN1 Perforació de pantalla en qualsevol tipus de terreny, amb repercussió de trepan si cal i enderroc de
possibles serveis o estructures existents, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb
formigó HA-25/F/20/IIIb, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb l'equip
de llots inclòs

P- 10

(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€0,85kgE3GB3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantallesP- 11
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€3.393,75uE3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 12
(TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€39,26mE3GZA600 Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaP- 13
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€93,34mE3GZJGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer
B 400 S

P- 14

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€2,93m2E3GZUS01 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb màquina fresadora i carrega
de runa sobre camió o contenidor

P- 15

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€7,29m2E3GZUS02 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb
martell picador i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 16

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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€7,59m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 17

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€99,74m3E4511AC3 Formigó per a pilars, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

P- 18

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€11,20uE452TAL5 Ancoratge format per rodó d'acer tipus B500S, de 16 mm de diàmetre, de 0,65 m de llargària i
encastat un mínim de 0,30 m en pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla,
col·locació de rodó d'acer i part proporcional de resines epoxi, totalment acabat segons indicacions
de la direcció d'obra

P- 19

(ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

€84,26m3E4531AH4 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 20

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€81,18m3E4591AH4 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-40/B/20/IIIb de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21

(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€74,77m3E45C19H4 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 22

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€76,31m3E45CA9H4 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 23

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€0,75m2E45CREM1 Remolinat mecànic de llosa de formigóP- 24
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€0,85kgE4B13000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilarsP- 25
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€0,95kgE4B35000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de biguesP- 26
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€0,95kgE4B93000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

P- 27

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€2,05m2E4B9DA66 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

P- 28

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

€0,99kgE4BC3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de llosesP- 29
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€21,22m2E4D1K123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars
de secció quadrada ó rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 30

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€18,06m2E4D31503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària
<=3 m

P- 31

(DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

€26,35m2E4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per
a deixar el formigó vist

P- 32

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€36,49m2E4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist

P- 33

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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€23,47m2E4E2451E Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

P- 34

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€26,49m2E4E2561E Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

P- 35

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€0,80kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment

P- 36

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€87,20m3E4EZQ024 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment

P- 37

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

€24,91m2E612B51K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 38

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€15,66m2E614HSAK Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 39

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€12,10m2E71387RK Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i
feltre de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre làmina separadora

P- 40

(DOTZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€14,12m2E721BC95 Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 41

(CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€1,64m2E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adheridaP- 42
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€0,89m2E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adheridaP- 43
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€5,31m2E7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3
cm acabat remolinat

P- 44

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€41,61m2E7Z31GR3 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, amb
acabat de color estandard, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt

P- 45

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€12,15m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 46

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€13,38m2E81131E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

P- 47

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€15,03m2E823123V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 16 a
25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

P- 48

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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€114,87m2E83C1BEE Aplacat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb pedra granítica nacional, amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu
alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 49

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€10,21m2E84411AA Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, sistema desmuntable amb
entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

P- 50

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€3,19m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 51

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€16,28m2E89AABJ0 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 52

(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€12,91m2E89BABJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 53

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€3,93mE89F5BJB Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 54

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€5,99m2E9232B91 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

P- 55

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€10,66m2E93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
10 cm de gruix

P- 56

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€5,66m2E93A13D0 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 57

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€10,62m2E9890001 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una capa
d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat

P- 58

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€11,86m2E9890002 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a base d'una capa
d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o similar, afegint carburundum, totalment
acabat

P- 59

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€189,41m2E9B4127K Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 60

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€18,93m2E9C11312 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

P- 61

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€87,61m3E9G2468K Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars gris

P- 62

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€6,23mE9U21BAD Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 63

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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€57,13mE9V1320K Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 64

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€39,87mE9V2ABKK Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un
cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 65

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€15,82mE9VZ19AK Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 66

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€6,71m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 67
(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€164,36m2EARA1973 Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i motoritzada, de 2,80 m d'alçària, de
planxa d'acer galvanitzat, amb premarc de tub d'acer galvanitzat, incloses frontises i ferratges,
totalment acabada i muntada

P- 68

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€737,44uEAW81411 Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplària màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, fixat a la porta

P- 69

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€180,10uEB120009 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 60x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises
i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 70

(CENT VUITANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

€235,75uEB120010 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 80x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises
i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 71

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€258,75uEB120011 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de 90x205 cm, de
planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises
i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 72

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€283,07uEB120020 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera, RF-90 de dimensions de 90x205 cm,
de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 73

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

€324,55uEB120030 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredera M4, RF-90 de dimensions de 110x205
cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 74

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€77,85mEB12BAR1 Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 cada 1,50 m, passamà superior
amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa d'escala amb
platina de 100x100x8 mm, totalment acabat

P- 75

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€252,90mEB12BAR2 Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable i vidre, totalment acabada segons plànols
de detall i col·locada segons indicacions de la direcció de les obres

P- 76

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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€35.000,00paEB12P101 Edicle aparcament de 1275x200 cm de mides en planta i 330 cm d'alçària i porta d'accés, amb
perfils d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillantat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, vidres
laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neoprè i
silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb làmpada
halòena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat e
instal·lat

P- 77

(TRENTA-CINC MIL EUROS)

€30,95uEB12PAS1 Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat mecànicament a la paret, totalment acabat
segons indicacions de la direcció de les obres

P- 78

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€63,20uEB12PAS2 Subministrament i col·locació de passamà d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a la
paret, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

P- 79

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

€14,56mED15B771 Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

P- 80

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€16,14mED15B871 Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

P- 81

(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€108,92uED353652 Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

P- 82

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€150,78uED354962 Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

P- 83

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€55,81mED5H1188 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

P- 84

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€30,17mED757514 Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
de 200 kg/m3

P- 85

(TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€1.000,00uED75ATC1 Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó armat de 20 cm de gruix, inclosa
tapa de registre, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

P- 86

(MIL EUROS)

€17,44mED7FL008 Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 87

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€18,59mED7FL009 Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 88

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€24,59mED7FL00A Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 89

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€11,35mEF216211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 90

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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€17,62mEF218211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 91

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€24,61mEF219211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 92

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€34,70mEF21D211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2 1/2´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 93

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€9,50mEF52A3B2 Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 94

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€11,35mEFA1A445 Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 95

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€11,74mEFC19B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 96

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€222,47uEG112692 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema
unesa número 7 i muntada superficialment

P- 97

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€3.000,00uEG11AJD1 Ajudes de ram de paletaP- 98
(TRES MIL EUROS)

€7.800,00uEG11BOM1 Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt, model CP-3102-180-MT-0038 de
3,1 Kw o similar, amb connexió de descàrrega, trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre
elèctric en caixa metàl.lica de protecció i commandament automètic de bombes, quadre d'alarma
òptic i sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció DN-100, vàlvules de comporta de
DN-100 i tubs guia de DN-2'', totalment instal.lat i provat

P- 99

(SET MIL VUIT-CENTS EUROS)

€2.000,00uEG11ESC2 Formació d'escomesa per a instal.lació contraincendis, totalment acabat segons indicacions de la
companyia subministradora, inclòs pericó de connexió

P- 100

(DOS MIL EUROS)

€750,00uEG11POS1 Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament, elaboració dels plànols as-built, de
les instruccions de manteniment i dels treballs de manteniment preventiu de l'equip de bombeig

P- 101

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€5,81uEG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

P- 102

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€13,06uEG161611 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal,
encastada

P- 103

(TRETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

€259,60uEG1B0662 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres 480 mm d'alçada ,amb porta
plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

P- 104

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€445,97uEG1B0859 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres 950 mm d'alçada ,amb porta
plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge , muntatge superficial .

P- 105

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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€2.130,96uEG1PU200 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una potència de 59 a 118 kW i una tensió de
400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles
amb fusibles, amb comptadors multifunció trafos 200/5 , ICP 160A i nucli toroidal . col.locat
superficialment

P- 106

(DOS MIL  CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€2,02mEG21271J Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 107

(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

€3,29mEG21H71J Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 108

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€4,16mEG21H81J Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 109

(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€0,77mEG222811 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

P- 110

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€0,94mEG22H511 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 111

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€8,81mEG2D210A Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i 300 mm d'amplària, fixada amb
suports de sostre omega click de 300 mm, amb separador i tapa , tots en material galvanitzat en
calent . muntada penjada del sostre.

P- 112

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€2,29mEG31E206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,resistent
al foc UNE-EN 50200, de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 113

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€1,59mEG31E306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent
al foc UNE-EN 50200 ,de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

P- 114

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€2,82mEG31E406 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent
al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

P- 115

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€3,88mEG31E506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent
al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub

P- 116

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€4,98mEG31E606 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, de secció 5x4mm2, col.locat en tub

P- 117

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€5,80mEG31N306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200,  de secció5x6 mm2, col.locat en tub

P- 118

(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€10,08mEG31N406 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

P- 119

(DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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€14,14mEG31N506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

P- 120

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€7,02mEG380B02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 121
(SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

€13,32uEG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 122

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€13,44uEG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 123

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€38,92uEG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 124

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€98,05uEG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 125

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

€26,98uEG42129H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 126

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€79,16uEG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 127

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€103,26uEG4243JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 128

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€27,37uEG43D142 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 2, muntat
superficialment amb cargols

P- 129

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€12,36uEG47U010 Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i
fixat a pressió

P- 130

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€49,06uEG47U030 Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

P- 131

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

€46,84uEG4R34B2 Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadreP- 132
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€32,00uEG4R34B3 Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a  7 minuts  muntat a quadreP- 133
(TRENTA-DOS EUROS)
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€8,47uEG628296 Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,
muntat  a paret

P- 134

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€9,99uEG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

P- 135

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€7,13uEG64B176 Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjàP- 136
(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€38,90uEG731182 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

P- 137

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€97,69uEG738182 Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

P- 138

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€16.661,86uEGC15711 Grup electrògen de 60 fins a 200 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel,
de tipus fix, sistema de funcionament manual i instal.lat

P- 139

(SETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€17,21uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 140

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€15,50uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col.locat superficialment

P- 141

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€84,00uEH215A11 Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs fluorescents de 18 W, de forma
quadrada, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra mineral

P- 142

(VUITANTA-QUATRE EUROS)

€161,66uEH32U010 Aplic amb làmpada vm de 50 W,  model  WALLPACKETTE '' Carandini'' muntat superficialmentP- 143
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€86,05uEH612325 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2
h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

P- 144

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

€49,40uEH614531 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix
consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, col.locat superficialment

P- 145

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€59,01uEH614534 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix
consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, col.locat enrasat en sostre o paret

P- 146

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

€30,31uEHA1H2N4 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

P- 147

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€35,75uEHB17254 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

P- 148

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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€44,99uEHB17354 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre

P- 149

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€38,14uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals

P- 150

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€222,28uEJ14BB12 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 151

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€69,53uEJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 152

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€35,39uEJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada,
preu superior

P- 153

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€40,53uEJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 154

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€14,50uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 155

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€98,70uEJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 156

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€19,16uEJ2Z4127 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de
1/2´´

P- 157

(DINOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€11,59uEJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a
un sifó de llautó cromat

P- 158

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€16,74uEJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 159

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€2.000,00uEJM11401 Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades, connectat a una bateria o a un ramal

P- 160

(DOS MIL EUROS)

€10,80mEKAT0001 Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de Katorce
Bentoinject de la casa Katorce o similar, en trams de longitut no superior a 5 m, totalment acabat
inclòs subministrament i aplicació del material, tabicas per a encofrar i petit material

P- 161

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€5,22m2EKAT0002 Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super
amb una dotació de 1 kg/m2 de la casa Katorce o similar: La primera capa es col·locarà damunt de
la capa de neteja de formigó i una vegada muntat l'armat de la llosa (amb solapes de 0,30 m en les
juntes de formigonat) mentre que la segona capa es col·locarà una vegada abocat el formigó de la
llosa i previ al fratassat de la mateixa

P- 162

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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€16,65mEKAT0003 Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant l'aplicació de resina epoxi en emulsió
aquosa Walter Primer EA en una banda de 0,50 m centrada en l'eix de la junta, regeneració de
zones irregulars amb morter de reparació Katorce RMAX i aplicació de dues mans de morter elàstic
Katorce Elastic, amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o similar, totalment acabat inclosa
part proporcional de saneig de les juntes i posterior xorrejat amb aigua per a una perfecta
adherència dels materials a col·locar

P- 163

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€10,80m2EKAT0004 Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una
dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat prèvia neteja de
les superfícies amb xorrejat d'aigua a pressió de la superfície

P- 164

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€675,00uEKAT0005 Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes mitjançant l'aplicació de dues capes de
Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment
acabat incloses mitjes canyes horitzontals i verticals amb morter de ciment portland 1:3 sobre una
beurada de morter Katorce Super

P- 165

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€14.536,64uEL66317H Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb
portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

P- 166

(CATORZE MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€54,26uEM111015 Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialmentP- 167
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€22,42uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 168
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€61,99uEM114005 Detector de CO, muntat superficialmentP- 169
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€35,10uEM120001 Bateria hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de seguretat i
instal.lacions de alarma de foc. Tensió nominal 12V capacitat nominal 18Ah/20H Ref. Plana
Fàbrega

P- 170

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

€6,09uEM120002 Conjunt de 127 etiquetes base- sensor 1001-1127 per a identificació dels detectors del llaç nùmero
1 de la central  Ref. Plana Fàbrega

P- 171

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

€11,60uEM120003 Relè ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal monmoestable amb contactes estandars de
2,7 mm. 250 V AC. 6A . Bobina de 24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs muntatge i connexionat, 8
contactes Ref. Plana Fàbrega

P- 172

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€4,40uEM120004 Base Standard sensors s/1700  Ref. Plana FàbregaP- 173
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€7,10uEM120005 Base amb diodo p/detectors  Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD1P- 174
(SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

€129,82uEM120006 Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa d'una lìnia de detecció
convencional per a connexió de 30 detectors . Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un
Dip. Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única al llaç. alimentació externa a
24Vcc. Ref. Plana Fàbrega.

P- 175

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€121,76uEM120007 Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircutable. Caixa metal.lica amb capacitat per
bateries.Alimentació 220Vca 50Hz, sortida 24Vcc 3A Ref. Plana Fàbrega. 5SSLSSAUA1

P- 176

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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€9,30uEM120008 Bateria 12V 2.2A Ref. Plana Fàbrega. SSSBSSAUA1P- 177
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€2,82uEM120009 Zocalo per a muntatge de detectors en tub  Ref. Plana Fàbrega. P- 178
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€65,90uEM120010 Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. P- 179
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€8.417,00uEM120012 Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció d'incendis format per cable apantallat,
flexible, resistent al foc,lliure de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de dos
conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 ( aproximadament 3.500 metres) , dintre de tub rigid lliure
d' halogens ( 50% dintre de tub i reste per safata).
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà d`'obra d'instal.lació i proves,
totalment col.loada.

P- 180

(VUIT MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS)

€1.443,00uEM120021 Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció de CO format per cable apantallat, flexible,
resistent al foc,lliure de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de tres conductors de
1.5 mm2 de secció clase 1 ( aproximadament 550 metres) , dintre de  safata.
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà d`'obra d'instal.lació i proves,
totalment col.loada.

P- 181

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

€1.364,63uEM121436 Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb capacitat de 127 elements supervisats
constantment des de la central amb compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 lìnies de
40 caràcters per linia en LCD que indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24 LEDS
d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual . Comunicació en xarxa ''punt a punt'' que
permet connectar fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port RS-232 per a connexió a PC que
facilita la programació i el telemantenimet . Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en estrella a 3 km . Compleix amb la normativa
europea EN-54 part 2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref. Plana Fàbrega. prova d'alarma i
muntada a la paret.

P- 182

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€374,14uEM124236 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona,
de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret

P- 183

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€137,60uEM131067 Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal,
alimentada directament del llaç o separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación  muntada a l'interior

P- 184

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€68,90uEM133067 Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a
exterior

P- 185

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€67,00uEM141002 Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un disp. Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana Fàbrega, inclòs base per a muntatge ,
muntat superficialment

P- 186

(SEIXANTA-SET EUROS)

€285,47uEM23134R Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret

P- 187

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€37,34uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 188

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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€95,25uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret

P- 189

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€7,37uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 190

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€23,84uEN316427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 191

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€38,31uEN318427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

P- 192

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€361,08uEP211224 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de
conversació i muntat en armari tancat

P- 193

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€366,14uEP23B228 Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de conversació, de taulaP- 194
(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€96,69uEP24220A Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb
funda

P- 195

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€5,87mEP271203 Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col.locat en
tub

P- 196

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€204,73uEP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic, instal.lat

P- 197

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€0,67mEP434510 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal

P- 198

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€660,31uEPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada, amb nivell de video
6-12 mm (a escollir), numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a
F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de
muntatge sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega mínima de 8 kg,
carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària fabricada en acer
galvanitzat i pintada al forn instal·lada

P- 199

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€145,69uEPD2A2D1 Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

P- 200

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€70,39uEPD3A3F4 Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl.lica, de
540x540x130 mm, encastat

P- 201

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€3,18uEPD4AB20 Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de
tipus B, de 100x100x40 mm, encastada

P- 202

(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€17,07uEPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat mecànicamentP- 203
(DISSET EUROS AMB SET CENTIMS)

€6,21uEVEN0007 Amortiguadors de goma cargolats, silemblocksP- 204
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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€120,25uEVEN0008 Envolvents amb carcassa, construïts amb planxa de ferro galvanitzada amb registre practicable i
aïllament interior a base de fibra de vidre que mitigarà el nivell sonor.

P- 205

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€94,10mEVEN0010 Conducte metàl.lic rectangular construït amb xapa d'acer galvanitzada, a la vista Sendzimir, plegat
a quatre cares ZPM, unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourg que garantirà una
perfecta estanqueïtat i empalmes entre trams amb baionetes correderes de xapa galvanitzada

P- 206

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€24,52uEVEN0011 Reixetes d'acer de lames fixes, marca MADEL model CRG, de aletes horitzontals per a l'extracció
(CCV) i verticales amb orientació dreta i esquerra per a la impulsió (CCN), construides amb xapa
d'acer troquelat i galvanitzat (ZZ-275, ambdues amb registre regulador de cabal

P- 207

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€598,20uEVEN0012 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al
fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x900x900,
atenuació 26 db

P- 208

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

€706,05uEVEN0013 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al
fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x1200x1200,
atenuació 26 db

P- 209

(SET-CENTS SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

€932,95uEVEN0014 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en forma paral.lela al
fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1500x1200x1200,
atenuació 26 db

P- 210

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€106,44uEVEN0015 Conducte metàl.lic rectangular per a evaquació d'aires i fums, mod. ICR-M25/400 zC construït en
xapa d'acer galvanitzada a la vista tipus Sendzimir, plegat a quatre cares zpm, unió longitudinal a
base de perfiladora tipus Pittsbourgh que garantitza una perfecta estanqueïtat i unions entre trams
base de marc INECSA de 25 mm, classificació: 400 z/90 min. emès pel Laboratori General
d'Assaigs i Investigació de la Generalitat de Catalunya

P- 211

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€147,88uEVEN0016 Persiana de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, impedeix la derivació d'aire, en unitats
connectades al montant i en un ventilador en funcionament a altre que no l'estiquim construides en
alumini anoditzat color plata pivotants

P- 212

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€83,93uEVEN0017 Jocs de lones flexibles, 400 zC/2h (homologat), evita la transmissió de possibles vibracions en la
instal.lació, així com la perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites d'aire, mecanitzades
la unió amb marc tipus INECSA de 25 mm

P- 213

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€1.035,65uEVEN9001 Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de 3 cv o similar, 1400
r.p.m,. 81 dB, 220-380 V III, 50 Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT4 ST2 i
EXT4 ST1; cabal: 11700 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a.

P- 214

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€1.151,67uEVEN9002 Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de 4 cv o similar, 1400
r.p.m,. 82 dB, 220-380 V III, 50 Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT3 ST2,
EXT2 ST2, EXT1 ST2, EXT3 ST1, EXT2 ST1, EXT1 ST1; cabal: 20736 m3/h, 22464 m3/h, 19440
m3/h, 16848 m3/h, 22464 m3/h 19440 n3/h; pèrdua de càrrega: 24 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm
c.d.a., 27 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a.

P- 215

(MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€567,85uEVEN9003 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 2 cv o similar a 450 r.p.m.
aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i
carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP1 ST2 i IMP1 ST1; cabal: 10998 m3/h; pèrdua
de càrrega: 26 mm c.d.a.

P- 216

(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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€586,45uEVEN9004 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 3 cv o similar a 510 r.p.m.
aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i
carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP4 ST2 i IMP4 ST1; cabal: 12285 m3/h; pèrdua
de càrrega: 29 mm c.d.a.

P- 217

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€1.054,60uEVEN9005 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BS 56/56 (22/22) de 5,5 cv o similar a 520 r.p.m.
aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges i
carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per
a les següents condicions de treball: Conducte: IMP3 ST2, IMP2 ST2, IMP3 ST1, IMP2 ST1; cabal:
18720 m3/h, 19422 m3/h, 18720 m3/h, 19422 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a., 26 mm
c.d.a., 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a.

P- 218

(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€84,30uEVEN9006 Joc de lones flexibles de neoprè, que evitaran la transmisió de possibles vibracions en la
instal.lació, així com la perfecta unió entre ventilador i conducte, evitant fuites d'aire, unides amb el
sistema de baionetes correderes en xapa galvanitzada

P- 219

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€2,20m3F221AA20 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents

P- 220

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

€9,54m3F222KA20 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

P- 221

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,15m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació interior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

P- 222

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€3,26m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 223
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€16,21m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable d'aportació interior, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 224

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€22,07m3F228SOR1 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de riu d'aportació exterior, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 225

(VINT-I-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

€1,40m3F241A263 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

P- 226

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€2,50m3F2424267 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment
d'abocador

P- 227

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€9,00m3F2424268 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment
d'abocador

P- 228

(NOU EUROS)

€18,90mF965VOR1 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25 cm, resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de formigó, i
rejuntada amb morter M-4b

P- 229

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€39,72tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 230

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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€0,33m2F9J13K40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2P- 231
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€71,63mFB121AAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 232

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€147,63mFB15U020 Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer inoxidable, format per tub de 219 mm
de diàmetre i 6 mm de gruix i muntant de platina de 15 mm de gruix, soldat a l'estructura metàl.lica,
totalment acabat segons plànols de detall

P- 233

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€46,90mFD5KKF0E Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 234

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€8,08mFD5Z0000 Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de D.15 cm, en mitja canya,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

P- 235

(VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€3.600,00uFD5Z0001 Formació d'arquetes i dipòsit de bombament, totalment acabat segons plànols e indicacions de la
direcció de les obres

P- 236

(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)

€32,76mFD5Z3K35 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 237

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€86,66uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

P- 238

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€24,56uFDB17680 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 mP- 239
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€92,72mFDD1A099 Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 240

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€124,19uFDDZ3179 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la casa Funditubo o similar,
de D 60 cm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 241

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€14,18mFECC1030 Estesa simple 1C 3x1x240 - 1x150P- 242
(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€1,35mFECCPLA1 Subministrament i col·locació de plaques de senyalització i protecció per a xarxes elèctriques,
totalment acabat segons indicacions de FECSA-ENDESA

P- 243

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€19,75mFFB1C255 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

P- 244

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€1.800,00paFG00U001 Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica  i inspecció de l'organisme competent, inclos taxes .P- 245
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

€9.000,00paFG00U005 Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i contractació amb la companyia
Enher del subministrament elèctric

P- 246

(NOU MIL EUROS)
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€20.000,00paFPAR0101 Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per l'execució de les obres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

P- 247

(VINT MIL EUROS)

€440,00uFSEN0001 Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització d'aparcament amb indicador de
lliure o complet, col·locat a l'exterior, totalment acabat inclosa escomesa elèctrica

P- 248

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)

€55,60uFSEN0002 Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1, inclòs muntatge al seu suportP- 249
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€67,20uFSEN0004 Subministrament de senyal circular de costat 60 cm reflex R-1, inclòs muntatge al seu suportP- 250
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

€56,40uFSEN0005 Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc, inclòs muntatge i subjecció amb
cadena al forjat

P- 251

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€25,64uFSEN0025 Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia
preparació de la superfície segons plànols

P- 252

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€18,50uFSEN0026 Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia
preparació de la superfície segons plànols

P- 253

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€1.440,00uFSEN0027 Senyalització especial obres en carretera N-II (cons i fletxes) per ocupació de carril, totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa

P- 254

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)

€22,11uFSEN0028 Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols

P- 255

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€1,00mFSENBAN1 Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre paviment, amb pintura de poliuretà alifàtic,
prèvia preparació de la superfície segons plànols, inclosa part proporcional de numeració de places

P- 256

(UN EUROS)

€15,17mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

P- 257

(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€18,05mGD5A5F05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 258

(DIVUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

€10,15mGG311A06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, de secció 1x50 mm2, col.locat en tub

P- 259

(DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€19,13mGG311C06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, de secció 1x95 mm2, col.locat en tub

P- 260

(DINOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€217,09uGG415GKN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, tipus NSA 160 E TM160D,
tetrapolar (4P),  de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa base

P- 261

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NOU CENTIMS)
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PA00001 Aplicació de mesures per a la Seguretat i Salut segons l'annèx de Seguretat.P- 1  €73.490,08

Sense descomposició 73.490,08 €

PA00003 Despeses destinades al control de Qualitat dels Materials segons l'Annex de
Qualitat

P- 2  €34.328,00

Sense descomposició 34.328,00 €

mE090T02Q Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre,
disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó HM-15 de 45x25 cm, amb
part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, separadors de polietilè cada 3 m i
maniguets d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat

P- 3  €19,25

Sense descomposició 19,25 €

m3E2221422 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P- 4  €5,36

Altres conceptes 5,36 €

m3E222B423 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

P- 5  €5,97

Altres conceptes 5,97 €

m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació
interior, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

P- 6  €10,70

Altres conceptes 10,70 €

m3E32515H4 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

P- 7  €75,82

B0654050 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

€60,46425

Altres conceptes 15,36 €

kgE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

P- 8  €0,92

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00448
Altres conceptes 0,92 €

m2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m

P- 9  €11,54

B0A31000 Clau acer €0,08383
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,47228
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,06015
B0D81680 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos €0,90882
B0DZA000 Desencofrant €0,12900
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm €0,33750

Altres conceptes 9,55 €

m2E3G5PAN1 Perforació de pantalla en qualsevol tipus de terreny, amb repercussió de
trepan si cal i enderroc de possibles serveis o estructures existents, de 45 cm
de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIIb, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb l'equip de
llots inclòs

P- 10  €72,18

B065FORM Formigó HA-25/F/20/IIIb de consistència fluida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb

€29,11714

B3Z51000 Llot tixotròpic €1,69065
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Altres conceptes 41,37 €

kgE3GB3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de pantalles

P- 11  €0,85

Altres conceptes 0,85 €

uE3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 12  €3.393,75

Altres conceptes 3.393,75 €

mE3GZA600 Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplàriaP- 13  €39,26

Altres conceptes 39,26 €

mE3GZJGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B 400 S

P- 14  €93,34

B0651080 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,35118

B0A31000 Clau acer €0,27522
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,51975
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,83816
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €2,39580
B0DZA000 Desencofrant €0,16125

Altres conceptes 74,80 €

m2E3GZUS01 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció amb
màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o contenidor

P- 15  €2,93

Altres conceptes 2,93 €

m2E3GZUS02 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies
de formigó, amb martell picador i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 16  €7,29

Altres conceptes 7,29 €

m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

P- 17  €7,59

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€4,17690

Altres conceptes 3,41 €

m3E4511AC3 Formigó per a pilars, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 18  €99,74

B0654040 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

€61,89750

Altres conceptes 37,84 €

uE452TAL5 Ancoratge format per rodó d'acer tipus B500S, de 16 mm de diàmetre, de 0,65
m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en pantalla executada, inclosa
formació de forat en pantalla, col·locació de rodó d'acer i part proporcional de
resines epoxi, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra

P- 19  €11,20

Sense descomposició 11,20 €

m3E4531AH4 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 20  €84,26

B0653050 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

€62,70075

Altres conceptes 21,56 €
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m3E4591AH4 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-40/B/20/IIIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 21  €81,18

B0653050 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

€62,70075

Altres conceptes 18,48 €

m3E45C19H4 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 22  €74,77

B0653050 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

€60,90930

Altres conceptes 13,86 €

m3E45CA9H4 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 23  €76,31

B0653050 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

€60,90930

Altres conceptes 15,40 €

m2E45CREM1 Remolinat mecànic de llosa de formigóP- 24  €0,75

Sense descomposició 0,75 €

kgE4B13000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de pilars

P- 25  €0,85

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00368
Altres conceptes 0,85 €

kgE4B35000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de bigues

P- 26  €0,95

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00662
Altres conceptes 0,94 €

kgE4B93000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats

P- 27  €0,95

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00735
Altres conceptes 0,94 €

m2E4B9DA66 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a
l'armadura de sostres amb elements resistents

P- 28  €2,05

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00882
Altres conceptes 2,04 €

kgE4BC3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de lloses

P- 29  €0,99

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00882
Altres conceptes 0,98 €

m2E4D1K123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb
tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 30  €21,22

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,06551
B0DG1110 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, amb

estructura d'acer, per a pilar, amb part proporcional d'accessoris
€9,93600

B0DZA000 Desencofrant €0,16125
Altres conceptes 11,06 €
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m2E4D31503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <=3 m

P- 31  €18,06

B0A31000 Clau acer €0,08383
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,37769
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,17984
B0D81480 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos €0,80968
B0DZA000 Desencofrant €0,12900
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm €0,22500

Altres conceptes 16,25 €

m2E4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb
tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

P- 32  €26,35

B0A31000 Clau acer €0,08383
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,31185
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,28955
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08992
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €0,99825
B0DZA000 Desencofrant €0,09675

Altres conceptes 24,48 €

m2E4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3
m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

P- 33  €36,49

B0A31000 Clau acer €0,08383
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,40887
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,57909
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08992
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos €0,99825
B0DZA000 Desencofrant €0,09675

Altres conceptes 34,23 €

m2E4E2451E Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6
N/mm2, morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 34  €23,47

B0E244F1 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a revestir €11,02500
Altres conceptes 12,45 €

m2E4E2561E Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6
N/mm2, morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 35  €26,49

B0E244L1 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir €12,81000
Altres conceptes 13,68 €

kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 36  €0,80

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00368
Altres conceptes 0,80 €

m3E4EZQ024 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col.locat manualment

P- 37  €87,20

Altres conceptes 87,20 €

m2E612B51K Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm,
per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 38  €24,91

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €5,49120
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Altres conceptes 19,42 €

m2E614HSAK Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

P- 39  €15,66

B0FA12A0 Totxana de 29x14x10 cm €3,42018
Altres conceptes 12,24 €

m2E71387RK Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2, col.locada sobre làmina separadora

P- 40  €12,10

B71190R0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2

€6,58240

B7B11700 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a 90 g/m2 €0,58960
Altres conceptes 4,93 €

m2E721BC95 Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 41  €14,12

B712A09A Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estandard

€6,51200

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,21600
Altres conceptes 7,39 €

m2E7B11A0L Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2,
col.locada no adherida

P- 42  €1,64

B7B11A00 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2 €0,66000
Altres conceptes 0,98 €

m2E7B21E0L Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adheridaP- 43  €0,89

B7711F00 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 €0,14960
Altres conceptes 0,74 €

m2E7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat

P- 44  €5,31

Altres conceptes 5,31 €

m2E7Z31GR3 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb
armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, amb acabat de color
estandard, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt

P- 45  €41,61

B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent €1,29024
B712A0RA Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS)

50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i
feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estandard

€10,54240

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED €0,22680
Altres conceptes 29,55 €

m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat

P- 46  €12,15

Altres conceptes 12,15 €

m2E81131E2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat

P- 47  €13,38
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Altres conceptes 13,38 €

m2E823123V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de
valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 48  €15,03

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

€0,10296

B0711010 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 €1,11955
B0FH1172 Rajola de valència de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt €7,19840

Altres conceptes 6,61 €

m2E83C1BEE Aplacat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb pedra granítica
nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de
1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 49  €114,87

B0G1KA0D Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

€83,43105

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats €1,76000
B9CZ1000 Beurada blanca €0,23652

Altres conceptes 29,44 €

m2E84411AA Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm,
sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada

P- 50  €10,21

B8441100 Placa de guix laminat per a cels rasos de 10 mm de gruix, de 120x60 cm €3,10800
B84ZA0B0 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per

a cel ras de plaques de 60x120 cm
€2,28800

Altres conceptes 4,81 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 51  €3,19

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors €1,33147
Altres conceptes 1,86 €

m2E89AABJ0 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 52  €16,28

B89ZB000 Esmalt sintètic €1,92780
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €1,35456

Altres conceptes 13,00 €

m2E89BABJ0 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 53  €12,91

B89ZB000 Esmalt sintètic €1,92780
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €1,35456

Altres conceptes 9,63 €

mE89F5BJB Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 54  €3,93

B89ZB000 Esmalt sintètic €0,30845
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €0,33864

Altres conceptes 3,28 €

m2E9232B91 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

P- 55  €5,99

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm €3,34817
Altres conceptes 2,64 €
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m2E93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix

P- 56  €10,66

B0651080 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,36347

Altres conceptes 5,30 €

m2E93A13D0 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 57  €5,66

B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix €0,00773
Altres conceptes 5,65 €

m2E9890001 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a
base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o
similar, totalment acabat

P- 58  €10,62

Sense descomposició 10,62 €

m2E9890002 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà bicomponent antipols a
base d'una capa d'emprimació i dues d'acabat de color, casa Astradur o
similar, afegint carburundum, totalment acabat

P- 59  €11,86

Sense descomposició 11,86 €

m2E9B4127K Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida
i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 60  €189,41

B0G1KA04 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, flamejada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

€160,43850

B9CZ2000 Beurada de color €0,36960
Altres conceptes 28,60 €

m2E9C11312 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

P- 61  €18,93

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm €0,46611
B9C11312 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens €9,45744
B9CZ2000 Beurada de color €0,98868

Altres conceptes 8,02 €

m3E9G2468K Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

P- 62  €87,61

B0651670 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

€56,71575

B9GZ1210 Pols de quars de color gris €12,23439
Altres conceptes 18,66 €

mE9U21BAD Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 63  €6,23

B9CZ2000 Beurada de color €0,06191
B9U21BA0 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària €2,79072

Altres conceptes 3,38 €

mE9V1320K Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i
estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 64  €57,13

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,07196
B9CZ2000 Beurada de color €0,48972
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B9V13200 Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i

estesa
€39,71472

Altres conceptes 16,85 €

mE9V2ABKK Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire
i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 65  €39,87

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,07196
B9CZ2000 Beurada de color €0,48972
B9V2ABK0 Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell,

amb un cantell polit i abrillantat
€25,01040

Altres conceptes 14,30 €

mE9VZ19AK Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 66  €15,82

B0FA12A0 Totxana de 29x14x10 cm €1,52003
Altres conceptes 14,30 €

m2E9Z2A100 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraP- 67  €6,71

Altres conceptes 6,71 €

m2EARA1973 Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i motoritzada,
de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat, amb premarc de tub d'acer
galvanitzat, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i muntada

P- 68  €164,36

Sense descomposició 164,36 €

uEAW81411 Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m
d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió,
braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

P- 69  €737,44

BAW81411 Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m
d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió,
braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta

€701,04000

Altres conceptes 36,40 €

uEB120009 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de
60x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer
galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

P- 70  €180,10

Sense descomposició 180,10 €

uEB120010 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de
80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer
galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

P- 71  €235,75

Sense descomposició 235,75 €

uEB120011 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de dimensions de
90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub d'acer
galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada

P- 72  €258,75

Sense descomposició 258,75 €

uEB120020 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera, RF-90 de
dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment
acabada i muntada

P- 73  €283,07

Sense descomposició 283,07 €
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uEB120030 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredera M4, RF-90 de
dimensions de 110x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb premarc de tub
d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment
acabada i muntada

P- 74  €324,55

Sense descomposició 324,55 €

mEB12BAR1 Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T 35.4,5 cada 1,50
m, passamà superior amb tub d'acer de d.50/1,5 mm i tres tubs d'acer de
d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa d'escala amb platina de 100x100x8 mm,
totalment acabat

P- 75  €77,85

Sense descomposició 77,85 €

mEB12BAR2 Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable i vidre, totalment
acabada segons plànols de detall i col·locada segons indicacions de la
direcció de les obres

P- 76  €252,90

Sense descomposició 252,90 €

paEB12P101 Edicle aparcament de 1275x200 cm de mides en planta i 330 cm d'alçària i
porta d'accés, amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 polit i abrillantat,
soldadura a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de
10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona
neutre, enllumenat amb tub fluorescents FL-7 L=624 mm i projector PR-20
amb làmpada halòena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de
150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat

P- 77  €35.000,00

Sense descomposició 35.000,00 €

uEB12PAS1 Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat mecànicament a la
paret, totalment acabat segons indicacions de la direcció de les obres

P- 78  €30,95

Sense descomposició 30,95 €

uEB12PAS2 Subministrament i col·locació de passamà d'acer inoxidable AISI 316, fixat
mecànicament a la paret, totalment acabat segons indicacions de la direcció
de les obres

P- 79  €63,20

Sense descomposició 63,20 €

mED15B771 Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 80  €14,56

BD13177B Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€3,64000

BD1Z2000 Brida per a tub de PVC €0,60960
BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm €1,38072
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm €0,06400

Altres conceptes 8,87 €

mED15B871 Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 81  €16,14

BD13187B Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€4,15520

BD1Z2000 Brida per a tub de PVC €0,60960
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm €1,92984
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm €0,08800

Altres conceptes 9,36 €

uED353652 Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 82  €108,92

B0111000 Aigua €0,00073
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,21115

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €9,15147
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Altres conceptes 99,56 €

uED354962 Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

P- 83  €150,78

B0111000 Aigua €0,00146
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,41571

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €13,37776
Altres conceptes 136,99 €

mED5H1188 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a
130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

P- 84  €55,81

B0641080 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

€4,57944

BD5H1188 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a
130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

€40,47120

Altres conceptes 10,76 €

mED757514 Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3

P- 85  €30,17

BD757000 Tub de PVC per a clavegueró, de D 315 mm i de llargària 4 m, com a màxim €14,09285
Altres conceptes 16,08 €

uED75ATC1 Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó armat de 20
cm de gruix, inclosa tapa de registre, totalment acabat segons indicacions de
la direcció d'obres

P- 86  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

mED7FL008 Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, de paret estructurada, en solera
de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 87  €17,44

B0641080 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

€2,57135

BD13187B Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

€4,45200

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm €4,25304
Altres conceptes 6,16 €

mED7FL009 Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada, en solera
de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 88  €18,59

B0641080 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

€2,57135

BD13299B Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€5,60400

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm €4,25304
Altres conceptes 6,16 €

mED7FL00A Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera
de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

P- 89  €24,59

B0641080 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

€2,57135

BD132A9B Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar

€8,42400

BDW3BA00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm €7,43424
Altres conceptes 6,16 €
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mEF216211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

P- 90  €11,35

B0A71E00 Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior €0,11088
BF216200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´, segons la norma DIN

EN ISO 2440 ST-35
€4,93680

BFW21610 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´, per
a roscar

€0,67800

BFY21610 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 1´´, roscat

€0,21600

Altres conceptes 5,41 €

mEF218211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2'', segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

P- 91  €17,62

B0A71H00 Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior €0,13688
BF218200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma

DIN EN ISO 2440 ST-35
€6,17712

BFW21810 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2,
per a roscar

€1,39680

BFY21810 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

€0,41200

Altres conceptes 9,50 €

mEF219211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3 1/2´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

P- 92  €24,61

B0A71K00 Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior €0,31512
BF219200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN

EN ISO 2440 ST-35
€8,73120

BFW21910 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´, per
a roscar

€2,19960

BFY21910 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 2´´, roscat

€0,58400

Altres conceptes 12,78 €

mEF21D211 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2 1/2´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

P- 93  €34,70

B0A71N00 Abraçadora metàl.lica, de 63 mm de diàmetre interior €0,23760
BF21D200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 21/2´´, segons la norma

DIN EN ISO 2440 ST-35
€9,79200

BFW21D10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2 1/2´´,
per a roscar

€1,44000

BFY21D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

€1,46800

Altres conceptes 21,76 €

mEF52A3B2 Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 94  €9,50

B0A71C00 Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior €0,12480
BF52A300 Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm €3,37008
BFW52AB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
€0,52800

BFY52AB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

€0,23200

Altres conceptes 5,25 €

mEFA1A445 Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 95  €11,35

BFA1A440 Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar

€1,75440
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BFWA1A40 Accessori per a tub de PVC a pressió, de 80 mm de diàmetre nominal

exterior, per a encolar
€1,52880

BFYA1A40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 80
mm de diàmetre nominal exterior, encolat

€0,20000

Altres conceptes 7,87 €

mEFC19B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

P- 96  €11,74

B0A71K00 Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior €1,21200
BFC19B00 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6 mm, sèrie S

3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
€5,05104

BFWC1920 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a
soldar

€2,02320

BFYC1920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 75 mm de diàmetre, soldat

€0,17600

Altres conceptes 3,28 €

uEG112692 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
250 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment

P- 97  €222,47

BG112690 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
250 A, segons esquema Unesa número 7

€173,57600

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €7,96800
Altres conceptes 40,93 €

uEG11AJD1 Ajudes de ram de paletaP- 98  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

uEG11BOM1 Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt, model
CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb connexió de descàrrega,
trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre elèctric en caixa metàl.lica de
protecció i commandament automètic de bombes, quadre d'alarma òptic i
sonor en caixa estanca, incloses vàlvules de retenció DN-100, vàlvules de
comporta de DN-100 i tubs guia de DN-2'', totalment instal.lat i provat

P- 99  €7.800,00

Sense descomposició 7.800,00 €

uEG11ESC2 Formació d'escomesa per a instal.lació contraincendis, totalment acabat
segons indicacions de la companyia subministradora, inclòs pericó de
connexió

P- 100  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

uEG11POS1 Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament, elaboració
dels plànols as-built, de les instruccions de manteniment i dels treballs de
manteniment preventiu de l'equip de bombeig

P- 101  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

uEG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
normal, muntada superficialment

P- 102  €5,81

BG151212 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
normal i per a muntar superficialment

€0,68000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada €0,21600
Altres conceptes 4,91 €

uEG161611 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de
protecció normal, encastada

P- 103  €13,06

BG161611 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de
protecció normal i per a encastar

€1,98400

Altres conceptes 11,08 €
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uEG1B0662 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres 480 mm
d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge ,
muntatge superficial .

P- 104  €259,60

BG1B0660 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres 480 mm
d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge ,
muntatge superficial .

€248,80000

Altres conceptes 10,80 €

uEG1B0859 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres 950 mm
d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge ,
muntatge superficial .

P- 105  €445,97

BG1B0850 Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres 950 mm
d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i accesoris de montatge ,
muntatge superficial .

€429,60000

Altres conceptes 16,37 €

uEG1PU200 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una potència de 59 a
118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comptadors
multifunció trafos 200/5 ,  ICP 160A i nucli toroidal .  col.locat superficialment

P- 106  €2.130,96

BG1PU200 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una potència de 59 a
118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comptadors
multifunció trafos 200/5 ,  ICP 160A i nucli toroidal .  col.locat superficialment

€2.000,00000

Altres conceptes 130,96 €

mEG21271J Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

P- 107  €2,02

BG212710 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,50592

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,10400
Altres conceptes 1,41 €

mEG21H71J Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 108  €3,29

BG21H710 Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,77888

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,10400
Altres conceptes 1,41 €

mEG21H81J Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 109  €4,16

BG21H810 Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€2,59488

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC €0,10400
Altres conceptes 1,46 €

mEG222811 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 110  €0,77

BG222810 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,18768
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Altres conceptes 0,58 €

mEG22H511 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió
de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 111  €0,94

BG22H510 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€0,35088

Altres conceptes 0,59 €

mEG2D210A Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i 300 mm
d'amplària, fixada amb suports de sostre omega click de 300 mm, amb
separador i tapa , tots en material galvanitzat en calent . muntada penjada del
sostre.

P- 112  €8,81

BG2D2100 Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i 300 mm
d'amplària, fixada amb suports de sostre omega click de 300 mm, amb
separador  i tapa , tots en material galvanitzat en calent 

€6,00000

BGW2D000 Part proporcional d'accessoris per a safates metàl.liques €1,61600
Altres conceptes 1,19 €

mEG31E206 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub

P- 113  €2,29

BG31E301 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 3x2,5 mm2

€1,79520

Altres conceptes 0,49 €

mEG31E306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200 ,de secció 3x1,5 mm2,
col.locat en tub

P- 114  €1,59

BG31E300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 3x1,5 mm2

€1,10160

Altres conceptes 0,49 €

mEG31E406 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,de secció 3x4 mm2, col.locat
en tub

P- 115  €2,82

BG31E400 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 3x4 mm2

€2,32560

Altres conceptes 0,49 €

mEG31E506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x2.5 mm2,
col.locat en tub

P- 116  €3,88

BG31E500 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x2.5mm2

€2,57040

Altres conceptes 1,31 €

mEG31E606 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x4mm2, col.locat
en tub

P- 117  €4,98

BG31E600 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x4mm2

€3,67200

Altres conceptes 1,31 €

mEG31N306 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció5x6 mm2, col.locat
en tub

P- 118  €5,80

BG31N300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200,  de secció 5x6 mm2

€5,30400
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Altres conceptes 0,50 €

mEG31N406 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x10 mm2,
col.locat en tub

P- 119  €10,08

BG31N400 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x10 mm2

€9,58800

Altres conceptes 0,49 €

mEG31N506 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x16 mm2,
col.locat en tub

P- 120  €14,14

BG31N500 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 5x16 mm2

€12,82752

Altres conceptes 1,31 €

mEG380B02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 121  €7,02

BG380B00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 €1,10976
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,24000

Altres conceptes 5,67 €

uEG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 122  €13,32

BG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€6,52000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,25600
Altres conceptes 6,54 €

uEG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 123  €13,44

BG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€6,63200

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,25600
Altres conceptes 6,55 €

uEG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 124  €38,92

BG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€31,59200

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,25600
Altres conceptes 7,07 €

uEG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 125  €98,05

BG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€88,95200

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,25600
Altres conceptes 8,84 €
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uEG42129H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 126  €26,98

BG42129H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€17,55200

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,23200
Altres conceptes 9,20 €

uEG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 127  €79,16

BG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€67,09600

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,23200
Altres conceptes 11,83 €

uEG4243JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 128  €103,26

BG4243JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€91,19200

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials €0,23200
Altres conceptes 11,84 €

uEG43D142 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de
grandària 2, muntat superficialment amb cargols

P- 129  €27,37

BG43D140 Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària
2

€19,79200

BGW43000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta €0,15200
BGY43000 Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta €0,63200

Altres conceptes 6,79 €

uEG47U010 Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb indicador visual de
l'estat de connexió i fixat a pressió

P- 130  €12,36

BG47U010 Interruptor manual 20 A, tetrapolar (2P), de seccionament, amb indicador
visual de l'estat de connexió

€7,80000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,28000
Altres conceptes 4,28 €

uEG47U030 Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual
de l'estat de connexió i fixat a pressió

P- 131  €49,06

BG47U030 Interruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador
visual de l'estat de connexió

€44,49600

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals €0,28000
Altres conceptes 4,28 €

uEG4R34B2 Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadreP- 132  €46,84
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BG4R34B0 Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a quadre €38,00000

Altres conceptes 8,84 €

uEG4R34B3 Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a  7 minuts  muntat a quadreP- 133  €32,00

Sense descomposició 32,00 €

uEG628296 Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret

P- 134  €8,47

BG628296 Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret

€3,81600

Altres conceptes 4,65 €

uEG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

P- 135  €9,99

BG63D15S Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt

€4,36000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls €0,22400
Altres conceptes 5,41 €

uEG64B176 Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot, preu mitjà

P- 136  €7,13

BG64B176 Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot, preu mitjà,

€1,48000

BGW64000 Part proporcional d'accessoris per a polsadors €0,24000
Altres conceptes 5,41 €

uEG731182 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, encastat

P- 137  €38,90

BG731182 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a encastar

€33,89600

Altres conceptes 5,00 €

uEG738182 Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

P- 138  €97,69

BG738182 Interruptor crepuscular,tipus mod.2mòd.estrets,resistives,1000W,230V,10 a
300s,5 a 120lux,a, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

€92,68000

Altres conceptes 5,01 €

uEGC15711 Grup electrògen de 60 fins a 200 kVA de potència, per a 230 o 400 V de
tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de funcionament manual i
instal.lat

P- 139  €16.661,86

Sense descomposició 16.661,86 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 140  €17,21

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

€5,56800

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €2,93600
Altres conceptes 8,71 €
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uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col.locat superficialment

P- 141  €15,50

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

€7,32000

Altres conceptes 8,18 €

uEH215A11 Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs fluorescents de 18
W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i encastada
a cel ras de fibra mineral

P- 142  €84,00

BH215A10 Llumenera decorativa per a encastar, amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs
fluorescents de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat, AF

€73,19200

Altres conceptes 10,81 €

uEH32U010 Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE '' Carandini''
muntat superficialment

P- 143  €161,66

BH32U010 Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE '' Carandini''
muntat superficialment

€149,60000

BHWB1001 Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic €1,25600
Altres conceptes 10,80 €

uEH612325 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret

P- 144  €86,05

BH612320 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de
175 fins a 300 lúmens, de 2 hores d'autonomia, com a màxim

€80,76800

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,36800
Altres conceptes 4,91 €

uEH614531 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425,
col.locat superficialment

P- 145  €49,40

BH614531 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de
potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per
a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, per a col.locar superficialment

€44,12000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,36800
Altres conceptes 4,91 €

uEH614534 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425,
col.locat enrasat en sostre o paret

P- 146  €59,01

BH614534 Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de
potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per
a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, per a col.locar enrasada en sostre o paret

€48,81600

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,36800
Altres conceptes 9,83 €

uEHA1H2N4 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre

P- 147  €30,31

BHA1H2N0 Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat

€22,80800

BHWA1000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents

€0,95200
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Altres conceptes 6,55 €

uEHB17254 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada
superficialment al sostre

P- 148  €35,75

BHB17250 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 36 W,
de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55

€26,92800

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents €2,27200
Altres conceptes 6,55 €

uEHB17354 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55 i muntada
superficialment al sostre

P- 149  €44,99

BHB17350 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 tub fluorescent de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55

€35,18400

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents €2,27200
Altres conceptes 7,53 €

uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

P- 150  €38,14

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,28960

BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport mural

€29,20800

Altres conceptes 8,64 €

uEJ14BB12 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 151  €222,28

BJ14BB12 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, amb els elements de fixació i suport mural

€181,04800

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,47000
Altres conceptes 39,76 €

uEJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 152  €69,53

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

€0,17376

BJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc,
preu alt, amb fixacions

€54,92000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques €1,47000
Altres conceptes 12,97 €

uEJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de
porcellana vitrificada, preu superior

P- 153  €35,39

BJ1ZAB01 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de
porcellana vitrificada, preu superior

€32,14400

Altres conceptes 3,25 €

uEJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 154  €40,53

BJ239121 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

€30,91200

Altres conceptes 9,62 €

uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

P- 155  €14,50

BJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

€9,16000



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 20Data: 04/09/16

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 5,34 €

uEJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació
i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

P- 156  €98,70

BJ2A8125 Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

€77,30400

Altres conceptes 21,40 €

uEJ2Z4127 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre
1/2´´ i entrada de 1/2´´

P- 157  €19,16

BJ2Z4127 Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

€12,73600

Altres conceptes 6,42 €

uEJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

P- 158  €11,59

BJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat
de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat

€7,31200

Altres conceptes 4,28 €

uEJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 159  €16,74

BJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal

€12,46400

Altres conceptes 4,28 €

uEJM11401 Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua, volumètric, de
llautó, amb unions roscades, connectat a una bateria o a un ramal

P- 160  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

mEKAT0001 Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació mitjançant
l'aplicació de Katorce Bentoinject de la casa Katorce o similar, en trams de
longitut no superior a 5 m, totalment acabat inclòs subministrament i aplicació
del material, tabicas per a encofrar i petit material

P- 161  €10,80

Sense descomposició 10,80 €

m2EKAT0002 Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació de dues
capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 de la casa Katorce o
similar: La primera capa es col·locarà damunt de la capa de neteja de formigó
i una vegada muntat l'armat de la llosa (amb solapes de 0,30 m en les juntes
de formigonat) mentre que la segona capa es col·locarà una vegada abocat el
formigó de la llosa i previ al fratassat de la mateixa

P- 162  €5,22

Sense descomposició 5,22 €

mEKAT0003 Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant l'aplicació de resina
epoxi en emulsió aquosa Walter Primer EA en una banda de 0,50 m centrada
en l'eix de la junta, regeneració de zones irregulars amb morter de reparació
Katorce RMAX i aplicació de dues mans de morter elàstic Katorce Elastic,
amb una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o similar, totalment acabat
inclosa part proporcional de saneig de les juntes i posterior xorrejat amb aigua
per a una perfecta adherència dels materials a col·locar

P- 163  €16,65

Sense descomposició 16,65 €

m2EKAT0004 Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues capes de
Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa
Katorce o similar, totalment acabat prèvia neteja de les superfícies amb
xorrejat d'aigua a pressió de la superfície

P- 164  €10,80

Sense descomposició 10,80 €
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uEKAT0005 Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes mitjançant
l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada
una d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat incloses mitjes
canyes horitzontals i verticals amb morter de ciment portland 1:3 sobre una
beurada de morter Katorce Super

P- 165  €675,00

Sense descomposició 675,00 €

uEL66317H Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1
m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra
universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana

P- 166  €14.536,64

BL113330 Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de
450 kg de carrega útil, 3 parades (6 m) i 1 m/s de velocitat

€557,98400

BL613200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers
adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

€412,51200

BL813200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers,
adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

€669,57600

BLA413F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm d'amplària, 200
cm d'alçària

€1.397,13000

BLE13320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i sistema
d'accionament de 2 velocitats

€3.308,05000

BLH13513 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 450 kg
de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i
3 parades

€2.856,18000

BLL1H332 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa
automàtica d'acer pintat de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a
ascensor de 6 persones (450 kg) i 1 m/s de velocitat

€2.940,87000

BLN22310 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de
minusvàlids amb 3 parades i maniobra universal simple

€51,72800

BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb
maniobra universal simple

€32,88000

BLT12190 Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2
velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat

€138,09600

Altres conceptes 2.171,63 €

uEM111015 Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialmentP- 167  €54,26

BM111010 Detector de fums optic  0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat superficialment €46,16000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,24000

Altres conceptes 7,86 €

uEM112055 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialmentP- 168  €22,42

BM112050 Detector tèrmic termovelocimètric €14,32000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,24000

Altres conceptes 7,86 €

uEM114005 Detector de CO, muntat superficialmentP- 169  €61,99

BM114000 Detector de CO €53,88800
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors €0,24000

Altres conceptes 7,86 €

uEM120001 Bateria hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la servir en
sistemes de seguretat i instal.lacions de alarma de foc. Tensió nominal 12V
capacitat nominal 18Ah/20H Ref. Plana Fàbrega

P- 170  €35,10

Sense descomposició 35,10 €

uEM120002 Conjunt de 127 etiquetes base- sensor 1001-1127 per a identificació dels
detectors del llaç nùmero 1 de la central  Ref. Plana Fàbrega

P- 171  €6,09

Sense descomposició 6,09 €
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uEM120003 Relè ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal monmoestable amb
contactes estandars de 2,7 mm. 250 V AC. 6A . Bobina de 24V DC 750
ohmios 32 mA , inclòs muntatge i connexionat, 8 contactes Ref. Plana
Fàbrega

P- 172  €11,60

Sense descomposició 11,60 €

uEM120004 Base Standard sensors s/1700  Ref. Plana FàbregaP- 173  €4,40

Sense descomposició 4,40 €

uEM120005 Base amb diodo p/detectors  Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD1P- 174  €7,10

Sense descomposició 7,10 €

uEM120006 Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa
d'una lìnia de detecció convencional per a connexió de 30 detectors .
Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip. Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única al llaç. alimentació externa a
24Vcc. Ref. Plana Fàbrega.

P- 175  €129,82

Sense descomposició 129,82 €

uEM120007 Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircutable. Caixa metal.lica
amb capacitat per bateries.Alimentació 220Vca 50Hz, sortida 24Vcc 3A Ref.
Plana Fàbrega. 5SSLSSAUA1

P- 176  €121,76

Sense descomposició 121,76 €

uEM120008 Bateria 12V 2.2A Ref. Plana Fàbrega. SSSBSSAUA1P- 177  €9,30

Sense descomposició 9,30 €

uEM120009 Zocalo per a muntatge de detectors en tub  Ref. Plana Fàbrega. P- 178  €2,82

Sense descomposició 2,82 €

uEM120010 Aislador de linea inclòs  base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. P- 179  €65,90

Sense descomposició 65,90 €

uEM120012 Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció d'incendis format per
cable apantallat, flexible, resistent al foc,lliure de halogens, baixa emissió de
fums i baixa corrosibitat, de dos conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 3.500 metres) , dintre de tub rigid lliure d' halogens ( 50%
dintre de tub i reste per safata).
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà d`'obra
d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

P- 180  €8.417,00

Sense descomposició 8.417,00 €

uEM120021 Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció de CO format per
cable apantallat, flexible, resistent al foc,lliure de halogens, baixa emissió de
fums i baixa corrosibitat, de tres conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 550 metres) , dintre de  safata.
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà d`'obra
d'instal.lació i proves, totalment col.loada.

P- 181  €1.443,00

Sense descomposició 1.443,00 €
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uEM121436 Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb capacitat de 127
elements supervisats constantment des de la central amb compensació dels
canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD que
indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24 LEDS d'alarma de
zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual . Comunicació en xarxa ''punt a
punt'' que permet connectar fins a 64 centrals de la serie CA-17200. Port
RS-232 per a connexió a PC que facilita la programació i el telemantenimet .
Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768 entrades/sortides
direccionables. Cablejat en llaç o en estrella a 3 km . Compleix amb la
normativa europea EN-54 part 2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref.
Plana Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

P- 182  €1.364,63

BM121430 Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb capacitat de 127
elements supervisats constantment des de la central amb compensació dels
canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 lìnies de 40 caràcters per linia en LCD
que indica les incidencies d'alarma i ajuda en programació. 24 LEDS
d'alarma de zona. Modalitat dia/nit- automàtic-manual . Comunicació en
xarxa ''punt a punt'' que permet connectar fins a 64 centrals de la serie
CA-17200. Port RS-232 per a connexió a PC que facilita la programació i el
telemantenimet . Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768
entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en estrella a 3 km .
Compleix amb la normativa europea EN-54 part 2 i 4 . Dimensions
445x665x120 mm Ref. Plana Fàbrega. prova d'alarma i muntada a la paret.

€1.318,40000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció €0,36000
Altres conceptes 45,87 €

uEM124236 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de
connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la
paret

P- 183  €374,14

BM124230 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria,
de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació

€334,46400

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció €0,36000
Altres conceptes 39,32 €

uEM131067 Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre continu,
polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o separadament i
sincronitzable, inclòs base de connexionat . norma EN54 part 3, inclòs base
fijación  muntada a l'interior

P- 184  €137,60

Sense descomposició 137,60 €

uEM133067 Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a exterior

P- 185  €68,90

Sense descomposició 68,90 €

uEM141002 Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre. incorpora un
disp. Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única per a cada
polsador. Disposa de LEd indicador d'activació. Cumpleix la norma BS-5839
part 1 i 2 Ref. Plana Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat
superficialment

P- 186  €67,00

Sense descomposició 67,00 €

uEM23134R Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret

P- 187  €285,47

BM231340 Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
20 m, amb armari

€203,12000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi €0,44000
Altres conceptes 81,91 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 188  €37,34

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

€30,58400

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,20800
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uEM31351J Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 189  €95,25

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

€88,48800

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors €0,20800
Altres conceptes 6,55 €

uEMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

P- 190  €7,37

BMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

€2,45600

Altres conceptes 4,91 €

uEN316427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 191  €23,84

BN315420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt

€18,43200

Altres conceptes 5,41 €

uEN318427 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 192  €38,31

BN318420 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

€30,12000

Altres conceptes 8,19 €

uEP211224 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de
reserva, amb secret de conversació i muntat en armari tancat

P- 193  €361,08

BP211220 Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de
reserva, amb secret de conversació

€164,49600

Altres conceptes 196,58 €

uEP23B228 Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de
conversació, de taula

P- 194  €366,14

BP23B228 Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de
conversació, de taula

€314,48880

Altres conceptes 51,65 €

uEP24220A Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig,
encastat a la porta amb funda

P- 195  €96,69

BP24220A Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de desbloqueig i
per a encastar a la porta amb funda

€14,78400

Altres conceptes 81,91 €

mEP271203 Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2
cada un i col.locat en tub

P- 196  €5,87

BP271200 Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables, de secció 0,5
mm2 cada un

€1,60800

Altres conceptes 4,26 €

uEP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon
terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal.lat

P- 197  €204,73

BP2AU010 Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon
terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic

€106,44000

Altres conceptes 98,29 €
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mEP434510 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

P- 198  €0,67

BP434510 Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265

€0,17640

Altres conceptes 0,49 €

uEPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de polsada,
amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de píxels 440.000, resolució
420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern,
entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge
sobre columna o paret amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega
mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna
suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn
instal·lada

P- 199  €660,31

BPA1U020 Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'', amb nivell
de video 6-12 mm (a escollir), numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV,
sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1
i alimentació a 230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o
paret amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega mínima de 8 Kg,
carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna suport de 5 m
d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn

€611,16000

Altres conceptes 49,15 €

uEPD2A2D1 Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de alumini perforat, de
440x650x250 mm, muntat superficialment

P- 200  €145,69

BPD2A2D0 Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de alumini perforat, de
440x650x250 mm, per a muntar superficialment

€135,85600

Altres conceptes 9,83 €

uEPD3A3F4 Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, encastat

P- 201  €70,39

BPD3A3F4 Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, per a encastar

€58,92000

Altres conceptes 11,47 €

uEPD4AB20 Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40 mm, encastada

P- 202  €3,18

BPD4AB20 Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40 mm, per a encastar

€1,54400

Altres conceptes 1,64 €

uEPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, fixat
mecànicament

P- 203  €17,07

BPD6122M Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques, per a fixar
mecànicament

€12,16000

Altres conceptes 4,91 €

uEVEN0007 Amortiguadors de goma cargolats, silemblocksP- 204  €6,21

Sense descomposició 6,21 €

uEVEN0008 Envolvents amb carcassa, construïts amb planxa de ferro galvanitzada amb
registre practicable i aïllament interior a base de fibra de vidre que mitigarà el
nivell sonor.

P- 205  €120,25

Sense descomposició 120,25 €
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mEVEN0010 Conducte metàl.lic rectangular construït amb xapa d'acer galvanitzada, a la
vista Sendzimir, plegat a quatre cares ZPM, unió longitudinal a base de
perfiladora tipus Pittsbourg que garantirà una perfecta estanqueïtat i
empalmes entre trams amb baionetes correderes de xapa galvanitzada

P- 206  €94,10

Sense descomposició 94,10 €

uEVEN0011 Reixetes d'acer de lames fixes, marca MADEL model CRG, de aletes
horitzontals per a l'extracció (CCV) i verticales amb orientació dreta i esquerra
per a la impulsió (CCN), construides amb xapa d'acer troquelat i galvanitzat
(ZZ-275, ambdues amb registre regulador de cabal

P- 207  €24,52

Sense descomposició 24,52 €

uEVEN0012 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en
forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada.
Característiques: 1200x900x900, atenuació 26 db

P- 208  €598,20

Sense descomposició 598,20 €

uEVEN0013 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en
forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada.
Característiques: 1200x1200x1200, atenuació 26 db

P- 209  €706,05

Sense descomposició 706,05 €

uEVEN0014 Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica, disposats en
forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents exterior de xapa galvanitada.
Característiques: 1500x1200x1200, atenuació 26 db

P- 210  €932,95

Sense descomposició 932,95 €

uEVEN0015 Conducte metàl.lic rectangular per a evaquació d'aires i fums, mod.
ICR-M25/400 zC construït en xapa d'acer galvanitzada a la vista tipus
Sendzimir, plegat a quatre cares zpm, unió longitudinal a base de perfiladora
tipus Pittsbourgh que garantitza una perfecta estanqueïtat i unions entre
trams base de marc INECSA de 25 mm, classificació: 400 z/90 min. emès pel
Laboratori General d'Assaigs i Investigació de la Generalitat de Catalunya

P- 211  €106,44

Sense descomposició 106,44 €

uEVEN0016 Persiana de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, impedeix la derivació
d'aire, en unitats connectades al montant i en un ventilador en funcionament a
altre que no l'estiquim construides en alumini anoditzat color plata pivotants

P- 212  €147,88

Sense descomposició 147,88 €

uEVEN0017 Jocs de lones flexibles, 400 zC/2h (homologat), evita la transmissió de
possibles vibracions en la instal.lació, així com la perfecta unió entre
ventilador i conducte evitant fuites d'aire, mecanitzades la unió amb marc
tipus INECSA de 25 mm

P- 213  €83,93

Sense descomposició 83,93 €

uEVEN9001 Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de
3 cv o similar, 1400 r.p.m,. 81 dB, 220-380 V III, 50 Hz per a les següents
condicions de treball: Conducte: EXT4 ST2 i EXT4 ST1; cabal: 11700 m3/h;
pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a.

P- 214  €1.035,65

Sense descomposició 1.035,65 €

uEVEN9002 Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod. THT-71-4T de
4 cv o similar, 1400 r.p.m,. 82 dB, 220-380 V III, 50 Hz per a les següents
condicions de treball: Conducte: EXT3 ST2, EXT2 ST2, EXT1 ST2, EXT3
ST1, EXT2 ST1, EXT1 ST1; cabal: 20736 m3/h, 22464 m3/h, 19440 m3/h,
16848 m3/h, 22464 m3/h 19440 n3/h; pèrdua de càrrega: 24 mm c.d.a., 21
mm c.d.a., 25 mm c.d.a., 27 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a.

P- 215  €1.151,67

Sense descomposició 1.151,67 €
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uEVEN9003 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 2 cv o
similar a 450 r.p.m. aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de
transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa
aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les
següents condicions de treball: Conducte: IMP1 ST2 i IMP1 ST1; cabal:
10998 m3/h; pèrdua de càrrega: 26 mm c.d.a.

P- 216  €567,85

Sense descomposició 567,85 €

uEVEN9004 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47 (18/18) de 3 cv o
similar a 510 r.p.m. aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de
transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa
aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les
següents condicions de treball: Conducte: IMP4 ST2 i IMP4 ST1; cabal:
12285 m3/h; pèrdua de càrrega: 29 mm c.d.a.

P- 217  €586,45

Sense descomposició 586,45 €

uEVEN9005 Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BS 56/56 (22/22) de 5,5 cv
o similar a 520 r.p.m. aproximadament, 220-380 V trifàsic, 50 Hz, amb joc de
transmisió a base de politjes, corretges i carrils tensors, tot en carcassa
aïllada interiorment amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les
següents condicions de treball: Conducte: IMP3 ST2, IMP2 ST2, IMP3 ST1,
IMP2 ST1; cabal: 18720 m3/h, 19422 m3/h, 18720 m3/h, 19422 m3/h; pèrdua
de càrrega: 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a., 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a.

P- 218  €1.054,60

Sense descomposició 1.054,60 €

uEVEN9006 Joc de lones flexibles de neoprè, que evitaran la transmisió de possibles
vibracions en la instal.lació, així com la perfecta unió entre ventilador i
conducte, evitant fuites d'aire, unides amb el sistema de baionetes correderes
en xapa galvanitzada

P- 219  €84,30

Sense descomposició 84,30 €

m3F221AA20 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca i enderroc de
possibles serveis o estructures existents

P- 220  €2,20

Sense descomposició 2,20 €

m3F222KA20 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics

P- 221  €9,54

Altres conceptes 9,54 €

m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

P- 222  €4,15

Altres conceptes 4,15 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 223  €3,26

Altres conceptes 3,26 €

m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

P- 224  €16,21

Altres conceptes 16,21 €

m3F228SOR1 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra de riu
d'aportació exterior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

P- 225  €22,07

B03DSORR Sorra fina de riu €7,97813
Altres conceptes 14,09 €
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m3F241A263 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

P- 226  €1,40

Altres conceptes 1,40 €

m3F2424267 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador

P- 227  €2,50

Sense descomposició 2,50 €

m3F2424268 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador

P- 228  €9,00

Sense descomposició 9,00 €

mF965VOR1 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25 cm,
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, enganxada sobre llosa de formigó, i rejuntada amb morter M-4b

P- 229  €18,90

Sense descomposició 18,90 €

tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

P- 230  €39,72

B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

€36,63200

Altres conceptes 3,09 €

m2F9J13K40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1
kg/m2

P- 231  €0,33

B0551120 Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 €0,22400
Altres conceptes 0,11 €

mFB121AAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 232  €71,63

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

€0,32000

BB121AA0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

€53,20000

Altres conceptes 18,11 €

mFB15U020 Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer inoxidable,
format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de gruix i muntant de platina de
15 mm de gruix, soldat a l'estructura metàl.lica, totalment acabat segons
plànols de detall

P- 233  €147,63

BB15U020 Tubular de protecció, d'acer inoxidable, format per tub de 219 mm de
diàmetre i 6 mm de gruix i muntant de platina de 15 mm de gruix

€128,21120

Altres conceptes 19,42 €

mFD5KKF0E Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 234  €46,90

B0641080 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

€16,25253

B0D81480 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos €0,89964
B0DZA000 Desencofrant €0,28058

Altres conceptes 29,47 €

mFD5Z0000 Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de D.15 cm,
en mitja canya, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

P- 235  €8,08

Sense descomposició 8,08 €

uFD5Z0001 Formació d'arquetes i dipòsit de bombament, totalment acabat segons plànols
e indicacions de la direcció de les obres

P- 236  €3.600,00
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Sense descomposició 3.600,00 €

mFD5Z3K35 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235
JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 237  €32,76

BD5Z3K30 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m

€22,44000

Altres conceptes 10,32 €

uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76 mm i 145
kg de pes i col·locada ancorada al formigó

P- 238  €86,66

BD5ZAKF0 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes €84,16000
Altres conceptes 2,50 €

uFDB17680 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 mP- 239  €24,56

B0641080 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

€15,17094

Altres conceptes 9,39 €

mFDD1A099 Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 240  €92,72

BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de D 100 cm, prefabricada €73,20600
Altres conceptes 19,51 €

uFDDZ3179 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la casa
Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 241  €124,19

BDDZ3170 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex de la casa
Funditubo o similar, de D 60 cm

€104,11200

Altres conceptes 20,08 €

mFECC1030 Estesa simple 1C 3x1x240 - 1x150P- 242  €14,18

Sense descomposició 14,18 €

mFECCPLA1 Subministrament i col·locació de plaques de senyalització i protecció per a
xarxes elèctriques, totalment acabat segons indicacions de FECSA-ENDESA

P- 243  €1,35

Sense descomposició 1,35 €

mFFB1C255 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 244  €19,75

BFB1C200 Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de
pressió nominal segons UNE 53131

€1,67280

BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

€8,44800

BFYB1C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

€0,12800

Altres conceptes 9,50 €

paFG00U001 Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de l'organisme
competent, inclos taxes . 

P- 245  €1.800,00

Sense descomposició 1.800,00 €

paFG00U005 Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i
contractació amb la companyia Enher del subministrament elèctric

P- 246  €9.000,00

Sense descomposició 9.000,00 €
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paFPAR0101 Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis afectats per
l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció de
les obres

P- 247  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

uFSEN0001 Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització d'aparcament
amb indicador de lliure o complet, col·locat a l'exterior, totalment acabat
inclosa escomesa elèctrica

P- 248  €440,00

Sense descomposició 440,00 €

uFSEN0002 Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1, inclòs
muntatge al seu suport

P- 249  €55,60

Sense descomposició 55,60 €

uFSEN0004 Subministrament de senyal circular de costat 60 cm reflex R-1, inclòs
muntatge al seu suport

P- 250  €67,20

Sense descomposició 67,20 €

uFSEN0005 Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc, inclòs muntatge
i subjecció amb cadena al forjat

P- 251  €56,40

Sense descomposició 56,40 €

uFSEN0025 Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb pintura de
poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície segons plànols

P- 252  €25,64

Sense descomposició 25,64 €

uFSEN0026 Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb pintura de
poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície segons plànols

P- 253  €18,50

Sense descomposició 18,50 €

uFSEN0027 Senyalització especial obres en carretera N-II (cons i fletxes) per ocupació de
carril, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

P- 254  €1.440,00

Sense descomposició 1.440,00 €

uFSEN0028 Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia
preparació de la superfície segons plànols

P- 255  €22,11

Sense descomposició 22,11 €

mFSENBAN1 Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre paviment, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície segons plànols,
inclosa part proporcional de numeració de places

P- 256  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

P- 257  €15,17

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

€12,64800

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat €1,05200
Altres conceptes 1,47 €

mGD5A5F05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 258  €18,05

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens €6,04977
BD5B1F00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre €1,76400

Altres conceptes 10,24 €
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mGG311A06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 1x50 mm2,
col.locat en tub

P- 259  €10,15

BG311A00 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, , amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200 unipolar de secció 1x50 mm2

€8,02128

Altres conceptes 2,13 €

mGG311C06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 1x95 mm2,
col.locat en tub

P- 260  €19,13

BG311C00 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de secció 1x95 mm2

€16,18128

Altres conceptes 2,95 €

uGG415GKN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, tipus NSA
160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat amb placa base

P- 261  €217,09

BG415GKN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat nominal, tipus NSA
160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat amb placa base

€208,00000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics €0,25600
Altres conceptes 8,83 €

Barcelona, Octubre 2016

                                                      Autor del Projecte:

                                                      Marc Busquets Zapata
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OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL MOVIMENT DE TERRES  01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents (P -
220)

35.275,3482,20 77.605,77

2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(P - 4)

200,0005,36 1.072,00

3 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN (P - 6)

200,00010,70 2.140,00

4 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM (P - 222)

10.796,9414,15 44.807,31

5 F241A263 m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut
fins a 2 km (P - 226)

22.369,6901,40 31.317,57

6 F2424267 m3 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador (P - 227)

22.369,6902,50 55.924,23

7 F2424268 m3 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador (P - 228)

22.369,6909,00 201.327,21

8 FPAR0101 pa Partida alçada a justificar pel treballs de trasllat dels serveis
afectats per l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres (P - 247)

1,00020.000,00 20.000,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.01 MOVIMENT DE TERRES 434.194,09

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL MURS PANTALLA  02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 12)

1,0003.393,75 3.393,75

2 E3G5PAN1 m2 Perforació de pantalla en qualsevol tipus de terreny, amb
repercussió de trepan si cal i enderroc de possibles serveis o
estructures existents, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i
formigonament amb formigó HA-25/F/20/IIIb, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb l'equip de llots
inclòs (P - 10)

3.629,20872,18 261.956,23

3 E3GB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles (P - 11)

163.314,3600,85 138.817,21

4 F2424268 m3 Transport de runes a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador (P - 228)

1.959,7729,00 17.637,95

5 E3GZJGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat
amb acer B 400 S (P - 14)

549,88093,34 51.325,80

6 E3GZA600 m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (P - 13) 549,88039,26 21.588,29

7 E3GZUS02 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització
de superfícies de formigó, amb martell picador i càrrega mecànica

1.649,6407,29 12.025,88

Euro
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de runa sobre camió o contenidor (P - 16)

8 E3GZUS01 m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de contenció
amb màquina fresadora i carrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 15)

1.649,6402,93 4.833,45

9 E4531AH4 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

197,95784,26 16.679,86

10 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues (P - 26)

17.816,1300,95 16.925,32

11 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m (P - 31)

879,80818,06 15.889,33

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.02 MURS PANTALLA 561.073,07

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES ESCALES  03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 7)

203,63675,82 15.439,68

2 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m (P - 8)

18.859,4650,92 17.350,71

3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 9)

1.629,08011,54 18.799,58

4 E45CA9H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 23)

30,85076,31 2.354,16

5 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 29)

1.133,3600,99 1.122,03

6 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó
vist (P - 33)

148,00036,49 5.400,52

7 E452TAL5 u Ancoratge format per rodó d'acer tipus B500S, de 16 mm de
diàmetre, de 0,65 m de llargària i encastat un mínim de 0,30 m en
pantalla executada, inclosa formació de forat en pantalla,
col·locació de rodó d'acer i part proporcional de resines epoxi,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra (P - 19)

125,00011,20 1.400,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.03 MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES ESCALES 61.866,68

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL FONAMENTS  04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 17)

2.096,2607,59 15.910,61

2 E45C19H4 m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 22)

2.159,67474,77 161.478,82

3 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 129.580,2000,99 128.284,40

Euro
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N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 29)

4 E45CREM1 m2 Remolinat mecànic de llosa de formigó (P - 24) 6.083,2400,75 4.562,43

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.04 FONAMENTS 310.236,26

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL ESTRUCTURA  05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4511AC3 m3 Formigó per a pilars, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
18)

163,20099,74 16.277,57

2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pilars (P - 25)

17.952,0000,85 15.259,20

3 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P -
30)

1.305,60021,22 27.704,83

4 E4591AH4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-40/B/20/IIIb de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 21)

1,00081,18 81,18

5 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
industrialitzats (P - 27)

334.578,2000,95 317.849,29

6 E4531AH4 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

37,50084,26 3.159,75

7 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues (P - 26)

6.750,0000,95 6.412,50

8 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m (P - 31)

93,75018,06 1.693,13

9 E45C19H4 m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 22)

99,27274,77 7.422,57

10 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 29)

5.316,6590,99 5.263,49

11 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3
m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 32)

6.453,81026,35 170.057,89

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.05 ESTRUCTURA 571.181,40

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES  06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 39)

1.447,99215,66 22.675,55

2 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb
ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 38)

341,38024,91 8.503,78

3 E4E2451E m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 396,99023,47 9.317,36
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40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 34)

4 E4E2561E m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 35)

75,40026,49 1.997,35

5 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment (P - 36)

750,3300,80 600,26

6 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col.locat manualment (P - 37)

10,20287,20 889,61

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 43.983,91

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL IMPERMEABILITZACIONS  07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat (P - 44)

6.083,2405,31 32.302,00

2 E7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a
110 g/m2, col.locada no adherida (P - 42)

6.083,2401,64 9.976,51

3 E71387RK m2 Membrana PN-1 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat
superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2
i feltre de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre làmina
separadora (P - 40)

6.083,24012,10 73.607,20

4 E721BC95 m2 Membrana GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 41)

6.083,24014,12 85.895,35

5 E7Z31GR3 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat
LBM (SBS)-50/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2,
amb acabat de color estandard, adherida amb oxiasfalt, prèvia
imprimació, fixada amb oxiasfalt (P - 45)

477,24141,61 19.858,00

6 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix (P - 56)

6.083,24010,66 64.847,34

7 E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m
UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
(P - 28)

6.083,2402,05 12.470,64

8 EKAT0001 m Segellat de juntes de formigonat en llosa de fonamentació
mitjançant l'aplicació de Katorce Bentoinject de la casa Katorce o
similar, en trams de longitut no superior a 5 m, totalment acabat
inclòs subministrament i aplicació del material, tabicas per a
encofrar i petit material (P - 161)

864,75010,80 9.339,30

9 EKAT0002 m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació mitjançant l'aplicació
de dues capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 de
la casa Katorce o similar: La primera capa es col·locarà damunt
de la capa de neteja de formigó i una vegada muntat l'armat de la
llosa (amb solapes de 0,30 m en les juntes de formigonat) mentre
que la segona capa es col·locarà una vegada abocat el formigó
de la llosa i previ al fratassat de la mateixa (P - 162)

4.092,3305,22 21.361,96
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10 EKAT0003 m Segellat de juntes de formigonat en pantalles mitjançant
l'aplicació de resina epoxi en emulsió aquosa Walter Primer EA
en una banda de 0,50 m centrada en l'eix de la junta, regeneració
de zones irregulars amb morter de reparació Katorce RMAX i
aplicació de dues mans de morter elàstic Katorce Elastic, amb
una dotació de 5 kg/m2, de la casa Katorce o similar, totalment
acabat inclosa part proporcional de saneig de les juntes i posterior
xorrejat amb aigua per a una perfecta adherència dels materials a
col·locar (P - 163)

1.208,84316,65 20.127,24

11 EKAT0004 m2 Impermeabilització de pantalles mitjançant l'aplicació de dues
capes de Katorce Super amb una dotació de 1 kg/m2 cada una
d'elles, de la casa Katorce o similar, totalment acabat prèvia
neteja de les superfícies amb xorrejat d'aigua a pressió de la
superfície (P - 164)

3.022,10810,80 32.638,77

12 EKAT0005 u Impermeabilització de fossar d'ascensor i pou de bombes
mitjançant l'aplicació de dues capes de Katorce Super amb una
dotació de 1 kg/m2 cada una d'elles, de la casa Katorce o similar,
totalment acabat incloses mitjes canyes horitzontals i verticals
amb morter de ciment portland 1:3 sobre una beurada de morter
Katorce Super (P - 165)

3,000675,00 2.025,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.07 IMPERMEABILITZACIONS 384.449,31

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL REVESTIMENTS  08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 47)

4.673,91413,38 62.536,97

2 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb
rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 48)

90,48015,03 1.359,91

3 E83C1BEE m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb
pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu
alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores,
preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 49)

281,540114,87 32.340,50

4 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 46)

372,02012,15 4.520,04

5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P
- 51)

4.673,9143,19 14.909,79

6 E89AABJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 52)

172,48016,28 2.807,97

7 E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació,
amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 53)

47,90012,91 618,39

8 E89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim (P - 54)

22,5003,93 88,43

9 E84411AA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de
120x60 cm, sistema desmuntable amb entramat vist amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada (P - 50)

104,50010,21 1.066,95
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SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.08 REVESTIMENTS 120.248,95

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL PAVIMENTS  09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 55)

6.166,0005,99 36.934,34

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada
no adherida (P - 43)

6.166,0000,89 5.487,74

3 E45C19H4 m3 Formigó per a sabates i pous de fonamentació, HA-40/B/20/IIIb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 22)

1.233,20074,77 92.206,36

4 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses (P - 29)

32.371,5000,99 32.047,79

5 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 7)

13,19075,82 1.000,07

6 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 9)

79,11011,54 912,93

7 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 3 m (P - 8)

900,2180,92 828,20

8 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 231)

327,6000,33 108,11

9 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 230)

32,10539,72 1.275,21

10 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 57)

320,1105,66 1.811,82

11 E9G2468K m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris (P - 62)

27,78987,61 2.434,59

12 E9B4127K m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una
cara polida i abrillantada, flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 60)

19,920189,41 3.773,05

13 E9C11312 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens (P - 61)

114,94018,93 2.175,81

14 E9U21BAD m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 63)

111,9006,23 697,14

15 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 65)

115,20039,87 4.593,02

16 E9V1320K m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 64)

56,40057,13 3.222,13
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17 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 66)

171,60015,82 2.714,71

18 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
67)

114,9406,71 771,25

19 E9890001 m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà
bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, totalment acabat (P -
58)

5.932,00010,62 62.997,84

20 E9890002 m2 Subministrament i aplicació de tractament de poliuretà
bicomponent antipols a base d'una capa d'emprimació i dues
d'acabat de color, casa Astradur o similar, afegint carburundum,
totalment acabat (P - 59)

601,55611,86 7.134,45

21 F965VOR1 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 15x25
cm, resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, enganxada sobre llosa de formigó, i
rejuntada amb morter M-4b (P - 229)

540,00018,90 10.206,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.09 PAVIMENTS 273.332,56

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL MANYERIA  10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EARA1973 m2 Subministrament i col·locació de porta per a cotxes basculant i
motoritzada, de 2,80 m d'alçària, de planxa d'acer galvanitzat,
amb premarc de tub d'acer galvanitzat, incloses frontises i
ferratges, totalment acabada i muntada (P - 68)

19,600164,36 3.221,46

2 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues
fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió,
amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, fixat a la porta (P - 69)

2,000737,44 1.474,88

3 EB120009 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de
dimensions de 60x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 70)

1,000180,10 180,10

4 EB120010 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de
dimensions de 80x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 71)

15,000235,75 3.536,25

5 EB120011 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica M4, RF-90 de
dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat amb
premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 72)

10,000258,75 2.587,50

6 EB120020 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica amb espiera,
RF-90 de dimensions de 90x205 cm, de planxa d'acer galvanitzat
amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra antipànic, incloses
frontises i ferratges, totalment acabada i muntada (P - 73)

20,000283,07 5.661,40

7 EB120030 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica corredera M4,
RF-90 de dimensions de 110x205 cm, de planxa d'acer
galvanitzat amb premarc de tub d'acer galvanitzat i barra
antipànic, incloses frontises i ferratges, totalment acabada i
muntada (P - 74)

15,000324,55 4.868,25

8 EB12PAS1 u Subministrament i col·locació de passamà d'acer, fixat
mecànicament a la paret, totalment acabat segons indicacions de
la direcció de les obres (P - 78)

30,00030,95 928,50
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9 EB12PAS2 u Subministrament i col·locació de passamà d'acer inoxidable AISI
316, fixat mecànicament a la paret, totalment acabat segons
indicacions de la direcció de les obres (P - 79)

34,50063,20 2.180,40

10 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 232)

37,00071,63 2.650,31

11 EB12BAR1 m Subministrament i col·locació de barana formada per perfil T
35.4,5 cada 1,50 m, passamà superior amb tub d'acer de d.50/1,5
mm i tres tubs d'acer de d.25/1 mm, fixada al forjat o llosa
d'escala amb platina de 100x100x8 mm, totalment acabat (P - 75)

0,00077,85 0,00

12 EB12BAR2 m Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable i vidre,
totalment acabada segons plànols de detall i col·locada segons
indicacions de la direcció de les obres (P - 76)

109,600252,90 27.717,84

13 FB15U020 m Subministrament i col·locació de tubular de protecció, d'acer
inoxidable, format per tub de 219 mm de diàmetre i 6 mm de gruix
i muntant de platina de 15 mm de gruix, soldat a l'estructura
metàl.lica, totalment acabat segons plànols de detall (P - 233)

56,000147,63 8.267,28

14 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col.locat sobre suport (P - 257)

25,50015,17 386,84

15 EB12P101 pa Edicle aparcament de 1275x200 cm de mides en planta i 330 cm
d'alçària i porta d'accés, amb perfils d'acer inoxidable AISI 316
polit i abrillantat, soldadura a taller amb atmosfera d'argon, vidres
laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb
tub fluorescents FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb làmpada
halòena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de
150x150x8 mm, totalment equipat e instal·lat (P - 77)

5,00035.000,00 175.000,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.10 MANYERIA 238.661,01

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ  11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FSENBAN1 m Formació de banda continua de 10 cm d'amplària sobre paviment,
amb pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols, inclosa part proporcional de numeració de places
(P - 256)

2.462,5001,00 2.462,50

2 FSEN0001 u Subministrament i col·locació de rètol lluminós de senyalització
d'aparcament amb indicador de lliure o complet, col·locat a
l'exterior, totalment acabat inclosa escomesa elèctrica (P - 248)

1,000440,00 440,00

3 FSEN0002 u Subministrament de senyal octogonal de costat 60 cm reflex R-1,
inclòs muntatge al seu suport (P - 249)

1,00055,60 55,60

4 FSEN0004 u Subministrament de senyal circular de costat 60 cm reflex R-1,
inclòs muntatge al seu suport (P - 250)

4,00067,20 268,80

5 FSEN0005 u Subministrament de senyal rectangular de 100x45 cm de pvc,
inclòs muntatge i subjecció amb cadena al forjat (P - 251)

78,00056,40 4.399,20

6 FSEN0025 u Pintat de símbol de fletxa doble de 2,50 m de llargària, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols (P - 252)

4,00025,64 102,56

7 FSEN0026 u Pintat de símbol de fletxa senzilla de 2,50 m de llargària, amb
pintura de poliuretà alifàtic, prèvia preparació de la superfície
segons plànols (P - 253)

15,00018,50 277,50

8 FSEN0027 u Senyalització especial obres en carretera N-II (cons i fletxes) per 1,0001.440,00 1.440,00
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ocupació de carril, totalment acabat segons indicacions de la
direcció facultativa (P - 254)

9 FSEN0028 u Pintat de símbol de 'Minusvàlids', amb pintura de poliuretà alifàtic,
prèvia preparació de la superfície segons plànols (P - 255)

8,00022,11 176,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.11 SENYALITZACIÓ 9.623,04

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL SANEJAMENT  12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 80)

28,17014,56 410,16

2 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 81)

31,00016,14 500,34

3 ED353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 82)

6,000108,92 653,52

4 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment (P - 83)

6,000150,78 904,68

5 ED7FL008 m Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 87)

62,50017,44 1.090,00

6 ED7FL009 m Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 88)

171,00018,59 3.178,89

7 ED7FL00A m Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (P - 89)

40,00024,59 983,60

8 FD5Z0001 u Formació d'arquetes i dipòsit de bombament, totalment acabat
segons plànols e indicacions de la direcció de les obres (P - 236)

1,0003.600,00 3.600,00

9 EG11BOM1 u Subministrament i col.locació de bombes sumergibles tipus Flygt,
model CP-3102-180-MT-0038 de 3,1 Kw o similar, amb connexió
de descàrrega, trampes d'accés, reguladors de nivell, quadre
elèctric en caixa metàl.lica de protecció i commandament
automètic de bombes, quadre d'alarma òptic i sonor en caixa
estanca, incloses vàlvules de retenció DN-100, vàlvules de
comporta de DN-100 i tubs guia de DN-2'', totalment instal.lat i
provat (P - 99)

2,0007.800,00 15.600,00

10 EG11POS1 u Treballs de posta en marxa, regulació i proves de funcionament,
elaboració dels plànols as-built, de les instruccions de
manteniment i dels treballs de manteniment preventiu de l'equip
de bombeig (P - 101)

1,000750,00 750,00

11 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3
1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 92)

5,00024,61 123,05

12 FD5Z0000 m Formació de canal de recollida d'aigües format per tub de PVC de
D.15 cm, en mitja canya, totalment acabat segons indicacions de
la direcció d'obres (P - 235)

1.113,8408,08 8.999,83

13 ED5H1188 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer

3,50055,81 195,34
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galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P -
84)

14 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 234)

11,50046,90 539,35

15 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60
mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 237)

11,50032,76 376,74

16 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 238)

11,50086,66 996,59

17 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x8,6
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 96)

77,50011,74 909,85

18 EFA1A445 m Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa (P - 95)

20,00011,35 227,00

19 GD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren (P - 258)

561,73018,05 10.139,23

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.12 SANEJAMENT 50.178,17

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL VENTILACIÓ  13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EVEN9001 u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod.
THT-71-4T de 3 cv o similar, 1400 r.p.m,. 81 dB, 220-380 V III, 50
Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT4 ST2
i EXT4 ST1; cabal: 11700 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a.
(P - 214)

2,0001.035,65 2.071,30

2 EVEN9002 u Ventilador helicoidal tubular 400 zC/2 h marca SODECA mod.
THT-71-4T de 4 cv o similar, 1400 r.p.m,. 82 dB, 220-380 V III, 50
Hz per a les següents condicions de treball: Conducte: EXT3
ST2, EXT2 ST2, EXT1 ST2, EXT3 ST1, EXT2 ST1, EXT1 ST1;
cabal: 20736 m3/h, 22464 m3/h, 19440 m3/h, 16848 m3/h, 22464
m3/h 19440 n3/h; pèrdua de càrrega: 24 mm c.d.a., 21 mm c.d.a.,
25 mm c.d.a., 27 mm c.d.a., 21 mm c.d.a., 25 mm c.d.a. (P - 215)

6,0001.151,67 6.910,02

3 EVEN9003 u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47
(18/18) de 2 cv o similar a 450 r.p.m. aproximadament, 220-380 V
trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges
i carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment amb fibra de
vidre i amb registre practicable per a les següents condicions de
treball: Conducte: IMP1 ST2 i IMP1 ST1; cabal: 10998 m3/h;
pèrdua de càrrega: 26 mm c.d.a. (P - 216)

2,000567,85 1.135,70

4 EVEN9004 u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BV 47/47
(18/18) de 3 cv o similar a 510 r.p.m. aproximadament, 220-380 V
trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes, corretges
i carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment amb fibra de
vidre i amb registre practicable per a les següents condicions de
treball: Conducte: IMP4 ST2 i IMP4 ST1; cabal: 12285 m3/h;
pèrdua de càrrega: 29 mm c.d.a. (P - 217)

2,000586,45 1.172,90

5 EVEN9005 u Ventilador tipus centrífug marca NICOTRA, model BS 56/56
(22/22) de 5,5 cv o similar a 520 r.p.m. aproximadament, 220-380
V trifàsic, 50 Hz, amb joc de transmisió a base de politjes,

4,0001.054,60 4.218,40

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

PRESSUPOST Pàg.:04/09/16 11Data:

corretges i carrils tensors, tot en carcassa aïllada interiorment
amb fibra de vidre i amb registre practicable per a les següents
condicions de treball: Conducte: IMP3 ST2, IMP2 ST2, IMP3
ST1, IMP2 ST1; cabal: 18720 m3/h, 19422 m3/h, 18720 m3/h,
19422 m3/h; pèrdua de càrrega: 30 mm c.d.a., 26 mm c.d.a., 30
mm c.d.a., 26 mm c.d.a. (P - 218)

6 EVEN9006 u Joc de lones flexibles de neoprè, que evitaran la transmisió de
possibles vibracions en la instal.lació, així com la perfecta unió
entre ventilador i conducte, evitant fuites d'aire, unides amb el
sistema de baionetes correderes en xapa galvanitzada (P - 219)

8,00084,30 674,40

7 EVEN0007 u Amortiguadors de goma cargolats, silemblocks (P - 204) 64,0006,21 397,44

8 EVEN0008 u Envolvents amb carcassa, construïts amb planxa de ferro
galvanitzada amb registre practicable i aïllament interior a base
de fibra de vidre que mitigarà el nivell sonor. (P - 205)

8,000120,25 962,00

9 EVEN0010 m Conducte metàl.lic rectangular construït amb xapa d'acer
galvanitzada, a la vista Sendzimir, plegat a quatre cares ZPM,
unió longitudinal a base de perfiladora tipus Pittsbourg que
garantirà una perfecta estanqueïtat i empalmes entre trams amb
baionetes correderes de xapa galvanitzada (P - 206)

405,00094,10 38.110,50

10 EVEN0011 u Reixetes d'acer de lames fixes, marca MADEL model CRG, de
aletes horitzontals per a l'extracció (CCV) i verticales amb
orientació dreta i esquerra per a la impulsió (CCN), construides
amb xapa d'acer troquelat i galvanitzat (ZZ-275, ambdues amb
registre regulador de cabal (P - 207)

302,00024,52 7.405,04

11 EVEN0012 u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica,
disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x900x900,
atenuació 26 db (P - 208)

2,000598,20 1.196,40

12 EVEN0013 u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica,
disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1200x1200x1200,
atenuació 26 db (P - 209)

1,000706,05 706,05

13 EVEN0014 u Silenciador acústic, cosntruit a base de panell de fibra acústica,
disposats en forma paral.lela al fluix d'aire amb envolvents
exterior de xapa galvanitada. Característiques: 1500x1200x1200,
atenuació 26 db (P - 210)

5,000932,95 4.664,75

14 EVEN0015 u Conducte metàl.lic rectangular per a evaquació d'aires i fums,
mod. ICR-M25/400 zC construït en xapa d'acer galvanitzada a la
vista tipus Sendzimir, plegat a quatre cares zpm, unió longitudinal
a base de perfiladora tipus Pittsbourgh que garantitza una
perfecta estanqueïtat i unions entre trams base de marc INECSA
de 25 mm, classificació: 400 z/90 min. emès pel Laboratori
General d'Assaigs i Investigació de la Generalitat de Catalunya (P
- 211)

445,000106,44 47.365,80

15 EVEN0016 u Persiana de sobrepressió 400º/2h mod. P-400-80, impedeix la
derivació d'aire, en unitats connectades al montant i en un
ventilador en funcionament a altre que no l'estiquim construides
en alumini anoditzat color plata pivotants (P - 212)

8,000147,88 1.183,04

16 EVEN0017 u Jocs de lones flexibles, 400 zC/2h (homologat), evita la
transmissió de possibles vibracions en la instal.lació, així com la
perfecta unió entre ventilador i conducte evitant fuites d'aire,
mecanitzades la unió amb marc tipus INECSA de 25 mm (P -
213)

8,00083,93 671,44

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.13 VENTILACIÓ 118.845,18

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01
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CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT  14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG112692 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment (P - 97)

1,000222,47 222,47

2 EG1PU200 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 per a una
potència de 59 a 118 kW i una tensió de 400 V, amb caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base
de fusibles amb fusibles, amb comptadors multifunció trafos 200/5
,  ICP 160A i nucli toroidal .  col.locat superficialment (P - 106)

1,0002.130,96 2.130,96

3 EG1B0859 u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 5 fileres
950 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i
accesoris de montatge , muntatge superficial . (P - 105)

2,000445,97 891,94

4 EG1B0662 u Armari metal.lic de metàl.lic tipus Prisma Plus G '' MG'' de 2 fileres
480 mm d'alçada ,amb porta plena, joc de barres, plaques i
accesoris de montatge , muntatge superficial . (P - 104)

1,000259,60 259,60

5 EG151212 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció normal, muntada superficialment (P - 102)

84,0005,81 488,04

6 EG2D210A m Safata metàl.lica de planxa d'acer cega, amb ala de 60 mm i 300
mm d'amplària, fixada amb suports de sostre omega click de 300
mm, amb separador i tapa , tots en material galvanitzat en calent
. muntada penjada del sostre. (P - 112)

530,0008,81 4.669,30

7 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 109)

362,0004,16 1.505,92

8 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 108)

157,0003,29 516,53

9 EG22H511 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 111)

500,0000,94 470,00

10 EG31E306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200 ,de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 114)

450,0001,59 715,50

11 EG31E206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums,resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 113)

4.062,0002,29 9.301,98

12 EG31E406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200,de
secció 3x4 mm2, col.locat en tub (P - 115)

793,0002,82 2.236,26

13 EG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x2.5 mm2, col.locat en tub (P - 116)

160,0003,88 620,80

14 EG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x4mm2, col.locat en tub (P - 117)

1.308,0004,98 6.513,84

15 EG31N306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció5x6 mm2, col.locat en tub (P - 118)

303,0005,80 1.757,40
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16 EG31N406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P - 119)

25,00010,08 252,00

17 EG31N506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 5x16 mm2, col.locat en tub (P - 120)

133,00014,14 1.880,62

18 GG311A06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 1x50 mm2, col.locat en tub (P - 259)

50,00010,15 507,50

19 GG311C06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, de
secció 1x95 mm2, col.locat en tub (P - 260)

30,00019,13 573,90

20 EG380B02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 121)

250,0007,02 1.755,00

21 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 122)

24,00013,32 319,68

22 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 123)

2,00013,44 26,88

23 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 124)

18,00038,92 700,56

24 EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 125)

3,00098,05 294,15

25 GG415GKN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 A d'intensitat
nominal, tipus NSA 160 E TM160D, tetrapolar (4P), de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat amb placa base (P
- 261)

1,000217,09 217,09

26 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 126)

12,00026,98 323,76

27 EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 127)

11,00079,16 870,76

28 EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 128)

2,000103,26 206,52

29 EG43D142 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base
de grandària 2, muntat superficialment amb cargols (P - 129)

4,00027,37 109,48

Euro



Aparcament subterrani a la ronda Barceló de Mataró

PRESSUPOST Pàg.:04/09/16 14Data:

30 EG47U030 u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 131)

1,00049,06 49,06

31 EG47U010 u Interruptor manual de 20 A, bipolar, de secciónament, amb
indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 130)

5,00012,36 61,80

32 EG4R34B2 u Contactor CTMAN 25A 4NA a 400 V corrent altern, 50 Hz, i
muntat a quadre (P - 132)

16,00046,84 749,44

33 EG4R34B3 u Minuter d'escala MIN 230 VCA regulable de 1 a 7 minuts muntat
a quadre (P - 133)

17,00032,00 544,00

34 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 140)

6,00017,21 103,26

35 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P -
141)

1,00015,50 15,50

36 EG628296 u Interruptor de superficie, de tipus unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat  a paret (P - 134)

18,0008,47 152,46

37 EG64B176 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu mitjà (P - 136)

15,0007,13 106,95

38 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 137)

12,00038,90 466,80

39 EG738182 u Interruptor crepuscular, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per
a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
muntat sobre bastidor o caixa (P - 138)

3,00097,69 293,07

40 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 135)

14,0009,99 139,86

41 EHA1H2N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de
36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada superficialment al sostre (P - 147)

124,00030,31 3.758,44

42 EHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 148)

27,00035,75 965,25

43 EHB17354 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-55
i muntada superficialment al sostre (P - 149)

18,00044,99 809,82

44 EH215A11 u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i 4 tubs
fluorescents de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, AF i encastada a cel ras de fibra mineral (P - 142)

4,00084,00 336,00

45 EH32U010 u Aplic amb làmpada vm de 50 W, model WALLPACKETTE ''
Carandini'' muntat superficialment (P - 143)

17,000161,66 2.748,22

46 EH612325 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret (P - 144)

50,00086,05 4.302,50

47 EH614531 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
superficialment (P - 145)

11,00049,40 543,40
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48 EH614534 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment
lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200
lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, col.locat
enrasat en sostre o paret (P - 146)

50,00059,01 2.950,50

49 EG11AJD1 u Ajudes de ram de paleta (P - 98) 1,0003.000,00 3.000,00

50 FG00U001 pa Projecte de legalització de l'instal.lació elèctrica i inspecció de
l'organisme competent, inclos taxes .  (P - 245)

1,0001.800,00 1.800,00

51 FG00U005 pa Partida alçada a justificar per a les despeses per a la concertació i
contractació amb la companyia Enher del subministrament
elèctric (P - 246)

1,0009.000,00 9.000,00

52 EGC15711 u Grup electrògen de 60 fins a 200 kVA de potència, per a 230 o
400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament manual i instal.lat (P - 139)

1,00016.661,86 16.661,86

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.14 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT 89.896,63

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA  15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM11401 u Formació d'escomesa i col·locació de comptador d'aigua,
volumètric, de llautó, amb unions roscades, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 160)

1,0002.000,00 2.000,00

2 EN318427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 192)

1,00038,31 38,31

3 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1
1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 91)

140,00017,62 2.466,80

4 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
191)

4,00023,84 95,36

5 EF52A3B2 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 94)

15,0009,50 142,50

6 EJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 151)

2,000222,28 444,56

7 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 155)

2,00014,50 29,00

8 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P -
150)

2,00038,14 76,28

9 EJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 154)

2,00040,53 81,06

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P -
158)

2,00011,59 23,18

11 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 2,00016,74 33,48
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amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 159)

12 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 152)

2,00069,53 139,06

13 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 156)

2,00098,70 197,40

14 EJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 153)

2,00035,39 70,78

15 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 157)

6,00019,16 114,96

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.15 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 5.952,73

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS  16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF216211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment (P - 90)

190,00011,35 2.156,50

2 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1
1/2'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 91)

200,00017,62 3.524,00

3 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3
1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 92)

160,00024,61 3.937,60

4 EF21D211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2
1/2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 93)

30,00034,70 1.041,00

5 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret
(P - 187)

10,000285,47 2.854,70

6 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 188)

20,00037,34 746,80

7 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 189)

5,00095,25 476,25

8 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(P - 190)

45,0007,37 331,65

9 EM121436 u Central analògica direccionable d'1 llaç CA17201amb capacitat
de 127 elements supervisats constantment des de la central amb
compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 lìnies de 40
caràcters per linia en LCD que indica les incidencies d'alarma i
ajuda en programació. 24 LEDS d'alarma de zona. Modalitat
dia/nit- automàtic-manual . Comunicació en xarxa ''punt a punt''
que permet connectar fins a 64 centrals de la serie CA-17200.
Port RS-232 per a connexió a PC que facilita la programació i el
telemantenimet . Port paral.lel per sortida d'impressora. Gestió
fins a 768 entrades/sortides direccionables. Cablejat en llaç o en
estrella a 3 km . Compleix amb la normativa europea EN-54 part
2 i 4 . Dimensions 445x665x120 mm Ref. Plana Fàbrega. prova
d'alarma i muntada a la paret. (P - 182)

1,0001.364,63 1.364,63
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10 EM120001 u Bateria hermètica Plom-Àcid, lliure de manteniment per a fer-la
servir en sistemes de seguretat i instal.lacions de alarma de foc.
Tensió nominal 12V capacitat nominal 18Ah/20H Ref. Plana
Fàbrega (P - 170)

1,00035,10 35,10

11 EM120002 u Conjunt de 127 etiquetes base- sensor 1001-1127 per a
identificació dels detectors del llaç nùmero 1 de la central Ref.
Plana Fàbrega (P - 171)

1,0006,09 6,09

12 EM120003 u Relè ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24Vvertical normal
monmoestable amb contactes estandars de 2,7 mm. 250 V AC.
6A . Bobina de 24V DC 750 ohmios 32 mA , inclòs muntatge i
connexionat,  8 contactes Ref. Plana Fàbrega (P - 172)

1,00011,60 11,60

13 EM120004 u Base Standard sensors s/1700  Ref. Plana Fàbrega (P - 173) 8,0004,40 35,20

14 EM111015 u Detector de fums optic 0-17002 Ref. Plana Fabrega, muntat
superficialment (P - 167)

8,00054,26 434,08

15 EM120005 u Base amb diodo p/detectors Ref. Plana Fàbrega RRSTSSAQD1
(P - 174)

150,0007,10 1.065,00

16 EM112055 u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P -
168)

150,00022,42 3.363,00

17 EM120006 u Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals.
Disposa d'una lìnia de detecció convencional per a connexió de
30 detectors . Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un
Dip. Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció única
al llaç. alimentació externa a 24Vcc. Ref. Plana Fàbrega. (P - 175)

14,000129,82 1.817,48

18 EM120007 u Font d'alimentació estabilitzada, regulable i curtcircutable. Caixa
metal.lica amb capacitat per bateries.Alimentació 220Vca 50Hz,
sortida 24Vcc 3A Ref. Plana Fàbrega. 5SSLSSAUA1 (P - 176)

4,000121,76 487,04

19 EM120008 u Bateria 12V 2.2A Ref. Plana Fàbrega. SSSBSSAUA1 (P - 177) 8,0009,30 74,40

20 EM120009 u Zocalo per a muntatge de detectors en tub Ref. Plana Fàbrega.
(P - 178)

150,0002,82 423,00

21 EM141002 u Polsador d'alarma . Activació mitjançant trencament de vidre.
incorpora un disp. Switch de 7 segments per a configuració d'una
direcció única per a cada polsador. Disposa de LEd indicador
d'activació. Cumpleix la norma BS-5839 part 1 i 2 Ref. Plana
Fàbrega, inclòs base per a muntatge , muntat superficialment (P -
186)

19,00067,00 1.273,00

22 EM120010 u Aislador de linea inclòs base A-17071 Ref. Plana Fàbrega. (P -
179)

2,00065,90 131,80

23 EM133067 u Sirena electrònica IRIS 24V amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic, muntada a exterior (P - 185)

1,00068,90 68,90

24 EM131067 u Sirena electrònica, dos tons programables des de la central entre
continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o
separadament i sincronitzable, inclòs base de connexionat .
norma EN54 part 3, inclòs base fijación muntada a l'interior (P -
184)

6,000137,60 825,60

25 EM120012 u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció
d'incendis format per cable apantallat, flexible, resistent al
foc,lliure de halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat,
de dos conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 (
aproximadament 3.500 metres) , dintre de tub rigid lliure d'
halogens ( 50% dintre de tub i reste per safata).
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà
d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada. (P - 180)

1,0008.417,00 8.417,00
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26 EM124236 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona,
d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble
alimentació i muntada a la paret (P - 183)

1,000374,14 374,14

27 EM114005 u Detector de CO, muntat superficialment (P - 169) 48,00061,99 2.975,52

28 EM120021 u Unitat d'instal.lació elèctrica per a el sistema de detecció de CO
format per cable apantallat, flexible, resistent al foc,lliure de
halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosibitat, de tres
conductors de 1.5 mm2 de secció clase 1 ( aproximadament 550
metres) , dintre de  safata.
Resistent al foc segons UNE-20431
Lliure de halogens <0,5% segons norma UNE-EN-50267-2-1
Inclòs caixes de registre, accesoris, connexionat de material i mà
d`'obra d'instal.lació i proves, totalment col.loada. (P - 181)

1,0001.443,00 1.443,00

29 EG11ESC2 u Formació d'escomesa per a instal.lació contraincendis, totalment
acabat segons indicacions de la companyia subministradora,
inclòs pericó de connexió (P - 100)

1,0002.000,00 2.000,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.16 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 41.694,08

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ D'INTERFONIA I CIRCUÏT DE TV  17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà,
encastat (P - 137)

6,00038,90 233,40

2 EP211224 u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en armari
tancat (P - 193)

1,000361,08 361,08

3 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes
automàtic, instal.lat (P - 197)

7,000204,73 1.433,11

4 EP23B228 u Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb
secret de conversació, de taula (P - 194)

1,000366,14 366,14

5 EP24220A u Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de
desbloqueig, encastat a la porta amb funda (P - 195)

15,00096,69 1.450,35

6 EP271203 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de
secció 0,5 mm2 cada un i col.locat en tub (P - 196)

300,0005,87 1.761,00

7 EP434510 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat
sota tub o canal (P - 198)

300,0000,67 201,00

8 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció normal, encastada (P - 103)

96,00013,06 1.253,76

9 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 110)

530,0000,77 408,10

10 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 107)

530,0002,02 1.070,60
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11 EPA1U020 u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3 de
polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de
píxels 440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a
F-1,4, sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a
230 V a.c. amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o
paret amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega mínima
de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna
suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada al
forn instal·lada (P - 199)

15,000660,31 9.904,65

12 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de
alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment (P -
200)

1,000145,69 145,69

13 EPD3A3F4 u Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i tapa metàl.lica, de 540x540x130 mm, encastat (P - 201)

1,00070,39 70,39

14 EPD4AB20 u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus B, de 100x100x40 mm,
encastada (P - 202)

4,0003,18 12,72

15 EPD6122M u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies telefòniques,
fixat mecànicament (P - 203)

1,00017,07 17,07

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.17 INSTAL·LACIÓ D'INTERFONIA I CIRCUÏT DE TV 18.689,06

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT  18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL66317H u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6
persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària
200 cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana (P
- 166)

2,00014.536,64 29.073,28

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.18 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 29.073,28

OBRA PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT RDA. BARCELÓ01

CAPITOL APARCAMENT SOTERRATA1

SUBCAPITOL ESCOMESES DE SERVEIS  19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora (P - 5)

105,0945,97 627,41

2 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 221)

9,6579,54 92,13

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 223)

86,3753,26 281,58

4 F228SOR1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
de riu d'aportació exterior, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 225)

36,37522,07 802,80

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable d'aportació interior, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
224)

63,23116,21 1.024,97

Euro
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6 F2424267 m3 Transport de terres a l'abocador, temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador (P - 227)

61,8242,50 154,56

7 ED757514 m Clavegueró amb tub de PVC de D 315 mm, rejuntat interiorment
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb
formigó de 200 kg/m3 (P - 85)

15,00030,17 452,55

8 ED75ATC1 u Arqueta de trencament de càrrega amb solera i parets de formigó
armat de 20 cm de gruix, inclosa tapa de registre, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P - 86)

1,0001.000,00 1.000,00

9 FDB17680 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,3x1,3 m (P - 239)

1,00024,56 24,56

10 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 240)

2,00092,72 185,44

11 FDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, tipus Pamrex
de la casa Funditubo o similar, de D 60 cm, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 241)

1,000124,19 124,19

12 FFB1C255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 4 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 244)

5,00019,75 98,75

13 FECC1030 m Estesa simple 1C 3x1x240 - 1x150 (P - 242) 125,00014,18 1.772,50

14 FECCPLA1 m Subministrament i col·locació de plaques de senyalització i
protecció per a xarxes elèctriques, totalment acabat segons
indicacions de FECSA-ENDESA (P - 243)

125,0001,35 168,75

15 E090T02Q m Prisma tubular format per 2 conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre, disposats en base 2 i protegits amb dau de formigó
HM-15 de 45x25 cm, amb part proporcional d'obturadors,
col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors de polietilè cada 3 m i maniguets
d'unió, segons detall de canalització, totalment acabat (P - 3)

17,50019,25 336,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.A1.19 ESCOMESES DE SERVEIS 7.147,07

Euro
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NIVELL 3: SUBCAPITOL Import

SUBCAPITOL 01.A1.01 Moviment de terres 434.194,09
SUBCAPITOL 01.A1.02 Murs pantalla 561.073,07
SUBCAPITOL 01.A1.03 Murs de contenció i lloses escales 61.866,68
SUBCAPITOL 01.A1.04 Fonaments 310.236,26
SUBCAPITOL 01.A1.05 Estructura 571.181,40
SUBCAPITOL 01.A1.06 Tancaments i divisòries 43.983,91
SUBCAPITOL 01.A1.07 Impermeabilitzacions 384.449,31
SUBCAPITOL 01.A1.08 Revestiments 120.248,95
SUBCAPITOL 01.A1.09 Paviments 273.332,56
SUBCAPITOL 01.A1.10 Manyeria 238.661,01
SUBCAPITOL 01.A1.11 Senyalització 9.623,04
SUBCAPITOL 01.A1.12 Sanejament 50.178,17
SUBCAPITOL 01.A1.13 Ventilació 118.845,18
SUBCAPITOL 01.A1.14 Instal·lació elèctrica i d'enllumenat 89.896,63
SUBCAPITOL 01.A1.15 Instal·lació de lampisteria 5.952,73
SUBCAPITOL 01.A1.16 Instal·lació contraincendis 41.694,08
SUBCAPITOL 01.A1.17 Instal·lació d'interfonia i circuït de TV 18.689,06
SUBCAPITOL 01.A1.18 Instal·lació de transport 29.073,28
SUBCAPITOL 01.A1.19 Escomeses de serveis 7.147,07
SUBCAPITOL 01.A1.20 Control de Qualitat 34.328,00
SUBCAPITOL 01.A1.21 Seguretat i Salut 73.490,08

01.A1 APARCAMENT SUBTERRANICAPITOL 3.478.144,56

3.478.144,56

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.A1 APARCAMENT SUBTERRANI 3.478.144,56
01 Pressupost  APARCAMENT SUBTERRANI RDA. BARCELÓObra 3.478.144,56

3.478.144,56

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SUBTERRANI RDA. BARCELÓ 3.478.144,56
3.478.144,56

Euro
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3.478.144,56PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

Subtotal 3.478.144,56

13,00 % Despeses Generals SOBRE 3.478.144,56........................................................... 452.158,79

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3.478.144,56................................................................ 208.688,67

21,00 % IVA SOBRE 4.138.992,02..................................................................................... 869.188,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.008.180,34€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MILIONS VUIT MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS )

Barcelona, Octubre 2016

                                                      Autor del Projecte:

                                                      Marc Busquets Zapata
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