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I. MEMÒRIA  
 

MG DADES GENERALS  
 

MG1 Identificació i objecte del projecte 

El present projecte te com tres objectius: 

 Creació d’una vorera entre el KM 140,520 al KM 140,940 de la carretera C31, que 
representa la millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. 
 

 Nova canalització de la xarxa de telecomunicacions que actualment passa de 
forma aèria per damunt del poblat Ibèric, que ha de permetre el seu soterrament 
per de sota de la nova vorera, eliminant aquesta afectació i a l’hora permetre la 
connexió amb fibra òptica de les instal·lacions de gestió i museïtzació del mateix.  
 

 Millora de la infraestructura de drenatge d’aigua de pluja actual, amb las finalitat 
d’evitar el risc existent per l’existència d’un pas d’aigua sota la carreta que aboca 
gran part de l’aigua d’escorrentiu de la conca de Bellamar sobre el terreny de la 
Ciutadella i el talús de la mateixa carretera, que també hi aboca les seves aigües, 
creant problemes d’accés i danys a les instal·lacions en cada episodi de pluja forta. 

MG 2 Agents del projecte 

El promotor del projecte es l’Ajuntament de Calafell i el projecte ha estat redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals  

MG 3 Relació de documentació complementària 

 Memòria de tractament dels residus  
 Estudi de Seguretat i Salut  

 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1 Informació prèvia i condicionants 

El municipi de Calafell compta amb un ampli patrimoni històric que ha estat recollit al 
Catàleg de bens a protegir que forma part del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM), aquest catàleg consta de 154 fitxes d’elements.  
 
La fitxa 118 correspon  al jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica que queda protegit 
amb el grau de Be d’Interès Local (BCIL). 
 
Des de fa dècades l’Ajuntament de Calafell ha realitzat tasques de recuperació i 
restauració d’aquests dos elements patrimonials que ha permès la seva museïtzació i la 
seva obertura al públic. 
 
La Ciutadella Ibèrica de Calafell és un jaciment arqueològic que ha estat objecte 
d’excavacions des de l’any 1982 i que encara continuen a l’actualitat, en col·laboració 
amb el departament d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB). A més, s’hi ha dut 
a terme un projecte de reconstrucció arquitectònica fonamentat en l’arqueologia 
experimental que ha permès restituir una part de l’assentament conferint-li un aspecte 
molt similar al que podria haver tingut al segle III a C. 
 
Aquestes intervencions han permès obrir al públic aquest equipament i oferir la possibilitat 
al públic visitant de poder veure un poblat ibèric d’una forma molt diferent a com es visita 
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habitualment un jaciment arqueològic. En efecte, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell es pot 
accedir a l’interior de les cases, pujar a les muralles, accedir al celler i a altres espais que, a 
més, han estat atrezzats amb rèpliques d’objectes que s’han recuperat a les excavacions 
arqueològiques. 
 
S’ha elaborat un projecte didàctic adreçat al públic escolar i que inclou visites i tallers 
adaptats a diferents nivells (primària, secundària, batxillerat i universitari). D’aquesta 
manera, el públic escolar ha esdevingut gairebé el 70% del nombre total de visitants a la 
Ciutadella, la qual rep anualment al voltant de 18.000 visites. 
 
Per accedir a la Ciutadella Ibèrica actualment es pot fer de dues maneres: 
 

 Amb vehicle a través de la carretera C-31, s’accedeix al pàrquing de l’antiga 
discoteca Louie Vega (actualment abandonada). 
 

 A peu, per un camí habilitat que transcorre paral·lel a la mateixa C-31, però que 
no reuneix les condicions adients, ja que es troba separat del tram d’asfalt per on 
circulen els vehicles només per una protecció de tipus biona que no ofereix prou 
seguretat als vianants, fet aquest que provoca que molt desisteixin d’utilitzar-lo. 
 

Un altre dels problemes que presenta l’accés de la Ciutadella és la seva inundabilitat els 
dies de pluja. Aquest es veu agreujat els dies d’episodis de pluges fortes, atès que tota 
l’aigua provinent de la urbanització Bellamar transcorre per les instal·lacions de la 
Ciutadella provocant nombrosos danys materials. L’any 2012 es va fer una intervenció per 
intentar subsanar aquesta problemàtica, però en moments d’episodis de pluja intensos no 
és suficient. 
 

 

Accés actual per la cuneta de la carretera C31 
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Escorrentiu en temps de pluja forta 
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MD 2 Descripció general projecte 
 

1. EXCAVACIONS I ENDERROCS 
 

La construcció de la vorera, que es l’element principal del present projecte, es resol 
amb moviment de terres mínims ja que la limitació d’espai disponible no permet 
l’afectació de la rasant de la carretera, de la tanca de la Ciutadella ni de les finques 
privades que limiten amb la mateixa. Per la mateixa raó es produeixen mínims 
enderrocs, principalment de les obres canalització d’aigües de pluja que han de ser 
millorades.   

 
2. XARXES DE SERVEIS 
 

i. Xarxa de drenatge d’aigües de pluja 
 

Es preveu la millora de la xarxa actual amb la creació d’un nou punt de captació 
en el punt que la cuneta de la carretera es troba amb la nova vorera i la millora 
de la superfície del terreny afectat per l’escorrentiu en temps de pluja forta, 
millorant les seves condicions d’evacuació, reduint la velocitat d’escorrentiu i 
millorant la durabilitat en front de l’erosió.  

 
ii. Xarxa d’enllumenat públic i electricitat 

 
Es  preveu la construcció d’enllumenat públic de baix consum al llarg de la 
vorera i la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de la 
Ciutadella, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i substitució de les 
lluminàries actuals per unes de noves de baix consum. 

 
iii. Xarxa de telecomunicacions 

 
Es preveu la construcció de la canalització necessària per a possibilitar el 
soterrament de la línia aèria existent que passa pel vell mig de la Ciutadella 
evitant un impacte paisatgístic evident. Amb aquesta finalitat caldrà gestionar 
paral·lelament a aquest projecte un acord amb la companyia Telefònica 
propietària d’aquesta xarxa perquè procedeixi a la seva retirada i nova 
instal·lació soterrada per la nova canalització. 
 
Tanmateix es preveurà la connexió amb fibra òptica de la xarxa de 
telecomunicacions de la Ciutadella Ibèrica que permeti la implementació de 
nous mitjans que facilitin la seva museïtzació. 

 
3. ESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ 
 
La vorera a projectar segueix la rasant de la carretera C31, atenent a la topografia 
existent al llarg del seu traçat se plantegen tres situacions amb solucions diferenciades 
que es poden observar al plànol 3 de la documentació gràfica: 
 
1. Tram 1: 

 
La topografia actual s’adapta a la rasant de projecte de la nova vorera de forma 
que es preveu la excavació de la caixa de paviment, eliminant la capa de terra 
superficial, creació de subbase de tot ú i paviment de formigó armat acabat 
decapat a l’àcid. 
  

2. Tram 2: 
 
Existeix una forta pendent transversal i una diferencia de cota de la nova vorera 
respecte a la cota natural del terreny, tanmateix la proximitat a la tanca de la 
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Ciutadella o al límit de la urbanització de l’Alorda impedeix la construcció d’un 
mur de contenció, es per això que es planteja la construcció d’un forjat de formigó 
armat que es suportat per una estructura porticada metàl·lica amb pilars 
constituïts per micropilots. Es preveu que aquest forjat tingui un voladís d’un 
metre que allunya la clava dels micropilots dels límit referit anteriorment. 
 
L’acabat superficial de la vorera es de formigó acabat decapat a l’àcid. 

 
3. Tram 3: 

 
En un tram que limita amb la Ciutadella, existeix una diferencia de cota de la nova 
vorera respecte a la cota natural del terreny que es resol amb excavació de caixa 
de paviment retirant la terra superficial, la construcció d’un mur de contenció de 
formigó ciclopi, construcció d’esplanada, subbase de tot ú i paviment de formigó 
armat acabat decapat a l’àcid. 

 
4. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
 
Es planteja la creació d’una franja continua enjardinada d’un metre d’amplada en el 
límit de la vorera  amb la carretera que ha de servir de franja de protecció física i visual 
per a les persones que hi circulen. 
 
Aquesta franja s’interrompeix el mimin possible per a la col·locació dels fanals 
d’enllumenat públic cada 20 metres i per a la col·locació d’un banc cada cent metres 
que ha de servir com a lloc de descans. 
 
Es trien especies vegetals arbustives autòctones que no necessitin reg artificial, que 
acostumen a formar part de la màquia mediterrània, tanmateix es trien algunes 
especies aromàtiques i altres que poden donar color  en diferents èpoques de l’any. 
 
Es preveu la plantació d’arbrat al voltant de les zones de descans que puguin general 
ombra. 
 

 
MD 3 Programa i durada del treballs 
 
Es preveu un termini de 4 mesos per a la realització de les obres. 
 
 
MD 4 Classificació empresarial 

  
D’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, la classificació  empresarial requerida es Grup G, subgrup 
6, Categoria 4 
 

 
MD 5 Tipologia de les obres  
 
Les obres del projecte son de urbanització de carrer que no afecten les condicions 
d’estabilitat i estanquitat de cap edifici. (art. 13.2.c, RD 424/2017; ACM2018 2.1.1.A.) 
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MD 6 Disponibilitat del terrenys 
 
Els terrenys afectats pel projecte son domini públic. Una part dels mateixos formen part de 
la franja de domini públic de carreteres d’acord  amb el DL 2/2009 Llei de carreteres de 
Catalunya, la resta de terrenys son propietat municipal. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 35 del text legislatiu referit anteriorment, per executar 
les obres caldrà sol·licitar la corresponent autorització al departament competent. 
 
MD 7 Pressupost dels treballs 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................       545.894,68 
 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 545.894,68   ....................................................         70.966,31 
 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 545.894,68   .....................................................         32.753,68 
 
                                                                                               Subtotal               649.614,67 
 
21 % IVA SOBRE 649.614,67   ...............................................................................       136.419,08 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                                     786.033,75 
 
 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 

 
(SET-CENTS VUITANTA-SIS MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

 
 
 
 

Joan López Vilà 
Arquitecte Municipal 
Calafell, octubre 2021  
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N  NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

1. Normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

A Catalunya es vigent 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 de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat., no obstant des 
del 11 de març de 2010 es vigent una normativa estatal que també regula les 
condicions d’accessibilitat, l’Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa comprèn els espais públics a projectar, 
construir, restaurar, mantenir, utilitzar i reurbanitzar. En zona urbana 
CONSOLIDADA, si no és possible el compliment d'alguna de les condicions, es 
plantejaran solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible. 
 
Condicions dels itineraris accessibles per a vianants: 
 
 Amplada mínima de 1,80 m (excepcionalment pot ser de 1,50 a zones 

consolidades), lliure obstacles. 
 Alçada 2,20m lliure obstacles. 
 Pendent longitudinal ≤ 6% 
 Pendent transversal ≤ 2% 
 Canvis direcció amplada 1,5m 
 Nivell il·luminació ≥ 20 lux, homogeni i sense enlluernaments. 
 No inclou cap graó aïllat 
 Paviment accessible: El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en 

mullat, sense regruixos, ressalts, peces ni elements solts, de textura llisa i 
uniforme, continus, compactes i ben fixats a l’element de suport. 

 
Condicions dels paviments tàctils indicadors: 
 
 No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de vianants. 
 Ser de material antilliscant 
 Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el peu o el bastó. 
 Contrastaran cromàticament respecte el paviment circumdant. 
 Tipus: 

a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat  
recta i paral·lel de profunditat • 5 mm. 
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i h • 4 mm, formant una 
retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 127029. 
Per senyalitzar interseccions o punts de decisió: 
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la intersecció. 
b) Peces en "inglet" en canvis de direcció a 90º. 
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2. Normativa sectorial de condicions  de distribució dels serveis urbanístics 
 
Xarxa d’enllumenat públic: 
 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques 
Complementàries (Real Decret 842/2002 de 2 d’Agost de 2002). 

 Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les 
Instruccions Tècniques Complementàries (Real Decret 1890/2008 de 14 de 
Novembre de 2008).çLlei 6/2001 de 31 de Maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per la protecció del medi nocturn (BOE 149 de 22-6-2001). 

 Xarxa de subministrament elèctric: Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
Sector Elèctric. 

Xarxa de telecomunicacions: Llei 11/1998, DE 24 d’abril,  
General de telecomunicacions BOE 25-IV-1998 modificada per la Llei 14/2000 
(BOE de 30-XII) Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de desembre Mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social. 

Xarxa d’evacuació d’aigües residuals i de pluja, el Reglament Municipal del servei. 
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
Annex I. Serveis afectats  

 
 
 
 
 
 
 



Ref: 581715

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 10/08/2021, Ref: 581715, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 581715 - 15324704 - BT, 581715 - 15324705 - BT, 581715 -
15324604 - AT-MT, 581715 - 15324605 - AT-MT, 581715 - 15324606 - AT-MT,
581715 - 15324607 - AT-MT, 581715 - 15324608 - AT-MT, , 581715 - 15324683 -
BT, 581715 - 15324684 - BT, 581715 - 15324685 - BT, 581715 - 15324703 - BT



581715 - 15324604 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380712.77; Y:4560875.74



581715 - 15324604 AFECTACIÓ BT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380712.77; Y:4560875.74



581715 - 15324605 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380712.77; Y:4561001.96



581715 - 15324605 AFECTACIÓ BT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380712.77; Y:4561001.96
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Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380891.27; Y:4560875.74
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Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:380891.27; Y:4560875.74



581715 - 15324608 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:381069.77; Y:4560875.74



581715 - 15324608 AFECTACIÓ BT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:381069.77; Y:4560875.74



581715 - 15324609 AFECTACIÓ BT

Data: 10/08/2021Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:381069.77; Y:4561001.96



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 581715 a la petició 15324609 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 10/08/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.08.12 11:12:28 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 
 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la 

zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients: 

 

Zona Adreça electrònica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans d’iniciar 

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització 

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. 

En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment 

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 

d’assistir a les mateixes el personal de SOREA.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a 

les escomeses dels diferents edificis.  

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions 
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de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà 

una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Referència/S:

Referència/N: 581715-15324630

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(380891.269/4560875.738)
Projecte: 581715
Coordenades: 380891.269,4560875.738

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 581715-15324628

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(380712.769/4560875.738)
Projecte: 581715
Coordenades: 380712.769,4560875.738

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 581715-15324629

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(380712.769/4561001.963)
Projecte: 581715
Coordenades: 380712.769,4561001.963

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 581715-15324631

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(380891.269/4561001.963)
Projecte: 581715
Coordenades: 380891.269,4561001.963

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 581715-15324632

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(381069.769/4560875.738)
Projecte: 581715
Coordenades: 381069.769,4560875.738

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



Referència/S:

Referència/N: 581715-15324633

Data: 12/08/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(381069.769/4561001.963)
Projecte: 581715
Coordenades: 381069.769,4561001.963

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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1. ESCOMESA I DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 

 

S’arribarà a la banda mar de la carretera C-31, on es construeix la vorera que es vol 

il.luminar,  des del Quadre d’E.P. Número 112, situat al carrer XXXXXXX, a la banda 

muntanya, travessant la carretera pel pas superior de vianants. 

 

La vorera disposarà de punts de llum alternats un si i un no alimentats per dues línies 

diferents, des del quadre. Per tant, en cada línia existeix un primer tram sense consum des 

del quadre fins el primer punt de llum, d’aproximadament  144 m, comptant l’ascens i 

descens al passamà de la barana de la passarel.la, per a la línia 1 i de 144+20 = 164 m per  

a la Línea 2 (perquè se salta el primer punt, que és de la Línia 1) 

 

A partir d’aquí, els subministraments són a fanals de luminàries LED de 15 w/ut, amb una 

interdistància entre connexió de punts, de 40 m (és a dir, els punts de llum estan a cada 20 

m). 

 

Es calcula a continuació que amb secció de cable mínima la caiguda de tensió acumulada 

és inferior al 3%. 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓ DELS CÀLCULS 

 

 

Fórmules Generals 

 

Pel sistema trifàsic que usarem, aplicarem les següents: 

 

Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

 

(Sistema Monofàsic: 

I = Pc / U x Cosj = amp (A) 
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e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V)    ) 

 

On: 

Pc = Potència de Càlcul en Wats. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

e = Caiguda de Tensió en Volts. 

K = Conductivitat. 

I = Intensitat en Ampers. 

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos j = Cosinus de fi. Factor de potència. 

n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mW/m. 

 

Fórmula Conductivitat Elèctrica 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Sent, 

 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

r = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

a = Coeficient de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  
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I = Intensitat prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 

 

Les característiques generals de la xarxa són: 

 

Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  

C.d.t. màx.(%): 3  

Cos j : 1  

Temperatura Càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 
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3. RESULTATS PER LÍNIES 

 

 

LÍNIA 1 

 

Composta  per  11  punts  de  llum  de  15 W  en    10  trams  iguals  de  40m més  el  tram  d’escomesa  a 
quadre. 
 

Primerament  es presenten el quadre de topologia de la instal.lació, després es donen ja els 

resultats calculats de les caigudes de tensió i el percentatge que suposa el total de la línia, i 

en tercer lloc, a mode de comprovació, s’aporten els càlculs auxiliars intermitjos. 

 

1 Resultats de seccions 

 

 

Tram Nus orig. Nus dest. Long. Metal / 

Xu(mW/m)

Canal./Ailla

m/Polar.

I. Càlcul Secció Fc I. 

Admissi.(A)

/

D.tub

  (m)  (A)  (A) (mm) 

0 QCP Punt L1.1 144 Cu (*1) 0,217 4x6 52,8/0,8 90

1 L1.1 L1.2 40 Cu (*1) 0,195 4x6 52,8/0,8 90

2 L1.2 L1.3 40 Cu (*1) 0,173 4x6 52,8/0,8 90

3 L1.3 L1.4 40 Cu (*1) 0,152 4x6 52,8/0,8 90

4 L1.4 L1.5 40 Cu (*1) 0,130 4x6 52,8/0,8 90

5 L1.5 L1.6 40 Cu (*1) 0,108 4x6 52,8/0,8 90

6 L1.6 L1.7 40 Cu (*1) 0,087 4x6 52,8/0,8 90

7 L1.7 L1.8 40 Cu (*1) 0,065 4x6 52,8/0,8 90

8 L1.8 L1.9 40 Cu (*1) 0,043 4x6 52,8/0,8 90

9 L1.9 L1.10 40 Cu (*1) 0,022 4x6 52,8/0,8 90

10 L1.10 L1.11 40 Cu (*1) 0,000 4x6 52,8/0,8 90  

 

Nota:  (*1)   significa "Soterrat, instal.lat en Tub   XLPE 0.6/1 kV Tetra” 

 

 

 

2 Resultats de caigudes de tensió acumulades 
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Nus C.d.t.  del 

tram 

C.d.t. 

acumul. 

Tensió nus C.d.t. 

acumul.

Càrrega nus 

(W)

Càrrega 

acum.  

(W)

 (V) (V) (V) (%)

0

QCP 400 0,000 0 150

1 0,1907 0,191 399,809 0,048 15 150

2 0,0530 0,244 399,756 0,061 15 135

3 0,0477 0,291 399,709 0,073 15 120

4 0,0424 0,334 399,666 0,083 15 105

5 0,0371 0,371 399,629 0,093 15 90

6 0,0318 0,403 399,597 0,101 15 75

7 0,0265 0,429 399,571 0,107 15 60

8 0,0212 0,450 399,550 0,113 15 45

9 0,0159 0,466 399,534 0,117 15 30

10 0,0106 0,477 399,523 0,119 15 15

11* 0,0053 0,482 399,518 0,121 15 0
 

NOTA:  (*)  és el NUS DE MAJOR  c.d.t.  

On apreciem que correspon al fanal número 11, ja que per la linealitat del circuit que ens 

ocupa, no hi ha diversitat d’itineraris. Caiguda de Tensió total en l’únic itinerari de la línia:  

 De QCP fins punt  L1.11= 0,121 % 

 

 

3  Càlculs auxiliars 

 

Primer recollim en quadre, les dades del cas, amb la proposta de seccions de 6 mm2 en tots 

els trams: 
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Tram Nus orig. Nus dest. Long. Imàx Iadm S (mm2) (S/0.8)

  (m)

0 QCP Punt L1.1 144 396 52,8 6 7,5

1 L1.1 L1.2 40 396 52,8 6 7,5

2 L1.2 L1.3 40 396 52,8 6 7,5

3 L1.3 L1.4 40 396 52,8 6 7,5

4 L1.4 L1.5 40 396 52,8 6 7,5

5 L1.5 L1.6 40 396 52,8 6 7,5

6 L1.6 L1.7 40 396 52,8 6 7,5

7 L1.7 L1.8 40 396 52,8 6 7,5

8 L1.8 L1.9 40 396 52,8 6 7,5

9 L1.9 L1.10 40 396 52,8 6 7,5

10 L1.10 L1.11 40 396 52,8 6 7,5  

 

Segon, calculem la intensitat del tram: 

 

3x16/10  92/0,8 

4x10  70,4/0,8 

4x6  52,8/0,8 

 

 

Nus I Pc U cosj

 

0 0,21651 150,00 400 1

1 0,21651 150,00 400 1

2 0,19486 135,00 400 1

3 0,17321 120,00 400 1

4 0,15156 105,00 400 1

5 0,12991 90,00 400 1

6 0,10826 75,00 400 1

7 0,08661 60,00 400 1

8 0,06495 45,00 400 1

9 0,04330 30,00 400 1

10 0,02165 15,00 400 1

11 0,00000 0,00 400 1  

 

 

 

 

 

 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj 
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Tercer,  calculem c.d.t. de cada tram,  

 

 

 

Tram e I L cosj k S sinj n

0 0,1907335 0,2165127 144 1 54,48759 6 0 1

1 0,05298153 0,2165127 40 1 54,48759 6 0 1

2 0,04768337 0,19486143 40 1 54,48760 6 0 1

3 0,04238522 0,17321016 40 1 54,48760 6 0 1

4 0,03708707 0,15155889 40 1 54,48760 6 0 1

5 0,03178892 0,12990762 40 1 54,48760 6 0 1

6 0,02649076 0,10825635 40 1 54,48760 6 0 1

7 0,02119261 0,08660508 40 1 54,48760 6 0 1

8 0,01589446 0,06495381 40 1 54,48760 6 0 1

9 0,0105963 0,04330254 40 1 54,48760 6 0 1

10 0,00529815 0,02165127 40 1 54,48760 6 0 1  

 

Amb la conductivitat del conductor (coure) calculada per: 

Tram k=1/r r  r20  

(Cu)

T‐20 a (cu) T0 

soterrat

Tmax 

XLPE

Tmàx‐

T0

T I Imàx I/Imàx 2

 

0 54,4876 0,01835 0,018 5,00001943 0,00392 25 90 65 25,00001943 0,2165 396 0,00054675 2,98935E‐07

1 54,4876 0,01835 0,018 5,00001943 0,00392 25 90 65 25,00001943 0,2165 396 0,00054675 2,98935E‐07

2 54,4876 0,01835 0,018 5,00001574 0,00392 25 90 65 25,00001574 0,1949 396 0,00049207 2,42137E‐07

3 54,4876 0,01835 0,018 5,00001244 0,00392 25 90 65 25,00001244 0,1732 396 0,0004374 1,91318E‐07

4 54,4876 0,01835 0,018 5,00000952 0,00392 25 90 65 25,00000952 0,1516 396 0,00038272 1,46478E‐07

5 54,4876 0,01835 0,018 5,000007 0,00392 25 90 65 25,000007 0,1299 396 0,00032805 1,07617E‐07

6 54,4876 0,01835 0,018 5,00000486 0,00392 25 90 65 25,00000486 0,1083 396 0,00027337 7,47337E‐08

7 54,4876 0,01835 0,018 5,00000311 0,00392 25 90 65 25,00000311 0,0866 396 0,0002187 4,78296E‐08

8 54,4876 0,01835 0,018 5,00000175 0,00392 25 90 65 25,00000175 0,065 396 0,00016402 2,69041E‐08

9 54,4876 0,01835 0,018 5,00000078 0,00392 25 90 65 25,00000078 0,0433 396 0,00010935 1,19574E‐08

10 54,4876 0,01835 0,018 5,00000019 0,00392 25 90 65 25,00000019 0,0217 396 5,4675E‐05 2,98935E‐09  

 

 

CÀLCUL DE LA POSTA A TERRA 

 

 - La ressistivitat del terreny de disseny és 300 ohmsxm. El Contractista farà prèviament en 

obra la comprovació pertinent. 

- L’electrode  en  la  posta a  terra  del  tram, se  constitueix amb els següents elements: 

 M. conductor de Cu nu 35 mm²  400 m.   

 Ud. Piques de 2 m de longitud 

Amb el que s’obtindrà una Resistència de terra de 12.77  ohms. 

 

 

 
e = 2 x I   [  (L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)  ] 
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LÍNIA 2.    

 

Composta per 10 punts de llum de 15 W en  9 trams iguals de 40m més el tram d’escomesa a quadre. 
El mateix desenvolupament que per a la línia 1: 

1 Resultats de seccions 

 

Tram Nus orig. Nus dest. Long. Metal / 

Xu(mW/m)

Canal./Ailla

m/Polar.

I. Càlcul Secció Fc I. 

Admissi.(A)

/

D.tub

  (m)  (A)  (A) (mm) 

0 QCP Punt L2.1 164 Cu (*1) 0,217 4x6 52,8/0,8 90

1 L2.1 L2.2 40 Cu (*1) 0,195 4x6 52,8/0,8 90

2 L2.2 L2.3 40 Cu (*1) 0,173 4x6 52,8/0,8 90

3 L2.3 L2.4 40 Cu (*1) 0,152 4x6 52,8/0,8 90

4 L2.4 L2.5 40 Cu (*1) 0,130 4x6 52,8/0,8 90

5 L2.5 L2.6 40 Cu (*1) 0,108 4x6 52,8/0,8 90

6 L2.6 L2.7 40 Cu (*1) 0,087 4x6 52,8/0,8 90

7 L2.7 L2.8 40 Cu (*1) 0,065 4x6 52,8/0,8 90

8 L2.8 L2.9 40 Cu (*1) 0,043 4x6 52,8/0,8 90

9 L2.9 L2.10 40 Cu (*1) 0,022 4x6 52,8/0,8 90  

 

2 Resultats de caigudes de tensió acumulades 

 

Nus C.d.t.  del 

tram 

C.d.t. 

acumul. 

Tensió nus C.d.t. 

acumul.

Càrrega nus 

(W)

Càrrega 

acum.  

(W)

 (V) (V) (V) (%)

0

QCP 400 0,000 0 150

1 0,2172 0,217 399,783 0,054 15 150

2 0,0530 0,270 399,730 0,068 15 135

3 0,0477 0,318 399,682 0,079 15 120

4 0,0424 0,360 399,640 0,090 15 105

5 0,0371 0,397 399,603 0,099 15 90

6 0,0318 0,429 399,571 0,107 15 75

7 0,0265 0,456 399,544 0,114 15 60

8 0,0212 0,477 399,523 0,119 15 45

9 0,0159 0,493 399,507 0,123 15 30

10* 0,0106 0,503 399,497 0,126 15 15
 

 

NOTA:  (*)  és el NUS DE MAJOR  c.d.t.  
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On apreciem que correspon al fanal número 10, ja que per la linealitat del circuit que ens 

ocupa, no hi ha diversitat d’itineraris. Caiguda de Tensió total en l’únic itinerari de la línia:  

 De QCP fins punt  L2.10= 0,126 % 

 

 

3  Càlculs auxiliars 

 

Primer recollim en quadre, les dades del cas, amb la proposta de seccions de 6 mm2 en tots 

els trams: 

 

Tram Nus orig. Nus dest. Long. Imàx Iadm S (mm2) (S/0.8)

  (m)

0 QCP Punt L2.1 164 396 52,8 6 7,5

1 L2.1 L2.2 40 396 52,8 6 7,5

2 L2.2 L2.3 40 396 52,8 6 7,5

3 L2.3 L2.4 40 396 52,8 6 7,5

4 L2.4 L2.5 40 396 52,8 6 7,5

5 L2.5 L2.6 40 396 52,8 6 7,5

6 L2.6 L2.7 40 396 52,8 6 7,5

7 L2.7 L2.8 40 396 52,8 6 7,5

8 L2.8 L2.9 40 396 52,8 6 7,5

9 L2.9 L2.10 40 396 52,8 6 7,5  

 

Segon, calculem la intensitat del tram: 

 

3x16/10  92/0,8 

4x10  70,4/0,8 

4x6  52,8/0,8 

 

 

 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj 
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Nus I Pc U cosj

 

0 0,21651 150,00 400 1

1 0,21651 150,00 400 1

2 0,19486 135,00 400 1

3 0,17321 120,00 400 1

4 0,15156 105,00 400 1

5 0,12991 90,00 400 1

6 0,10826 75,00 400 1

7 0,08661 60,00 400 1

8 0,06495 45,00 400 1

9 0,04330 30,00 400 1

10 0,02165 15,00 400 1  

 

Tercer,  calculem c.d.t. de cada tram,  

 

 

 

 

Amb la conductivitat del conductor (coure) calculada per: 

 

Tram k=1/r r  r20  (Cu) T‐20 a (cu) T0 

soterrat

Tmax 

XLPE

Tmàx‐T0 T I Imàx I/Imàx 2

 

0 54,4876 0,01835 0,018 5,00001943 0,00392 25 90 65 25,0000194 0,2165 396 0,00054675 2,98935E‐07

1 54,4876 0,01835 0,018 5,00001943 0,00392 25 90 65 25,0000194 0,2165 396 0,00054675 2,98935E‐07

2 54,4876 0,01835 0,018 5,00001574 0,00392 25 90 65 25,0000157 0,1949 396 0,00049207 2,42137E‐07

3 54,4876 0,01835 0,018 5,00001244 0,00392 25 90 65 25,0000124 0,1732 396 0,0004374 1,91318E‐07

4 54,4876 0,01835 0,018 5,00000952 0,00392 25 90 65 25,0000095 0,1516 396 0,00038272 1,46478E‐07

5 54,4876 0,01835 0,018 5,000007 0,00392 25 90 65 25,000007 0,1299 396 0,00032805 1,07617E‐07

6 54,4876 0,01835 0,018 5,00000486 0,00392 25 90 65 25,0000049 0,1083 396 0,00027337 7,47337E‐08

7 54,4876 0,01835 0,018 5,00000311 0,00392 25 90 65 25,0000031 0,0866 396 0,0002187 4,78296E‐08

8 54,4876 0,01835 0,018 5,00000175 0,00392 25 90 65 25,0000017 0,065 396 0,00016402 2,69041E‐08

9 54,4876 0,01835 0,018 5,00000078 0,00392 25 90 65 25,0000008 0,0433 396 0,00010935 1,19574E‐08

10 54,4876 0,01835 0,018 5,00000019 0,00392 25 90 65 25,0000002 0,0217 396 5,4675E‐05 2,98935E‐09  

 

 

CÀLCUL DE LA POSTA A TERRA 

  

- La ressistivitat del terreny de disseny és 300 ohmsxm. El Contractista farà prèviament en 

obra la comprovació pertinent. 

- L’electrode  en  la  posta a  terra  del  tram, se  constitueix amb els següents elements: 

 M. conductor de Cu nu 35 mm²  400 m.   

 Ud. piques de 2 m de longitud 

 
e = 2 x I   [  (L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)  ] 
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Amb el que s’obtindrà una Resistència de terra de 12.77  ohms. 
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5 Pieza SALVI FLIT S1 07Z 30K F2M2 VDR SP 15W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100
Lámpara: 1 x LM (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 2.800 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI FLIT S1 07Z 30K F2M2 VDR SP 15W
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 369 cd/klm
con 80°: 44 cd/klm
con 90°: 2.59 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm

Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.750 m
Altura del punto de luz: 4.600 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.700 m
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Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.76 4.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.76 4.31 17 0.492 0.252
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.76 4.31 17 0.492 0.252
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Annex III. Càlcul de l’estructura 
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  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.1
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 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   16/08/21

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   000                                  (Nus lliure)
     2     1.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     3     2.400     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
     1    1  2  20-Voladís esquerra         1.000   0.25000  0.001302083  2   R100x25cm#1
     2    2  3  00-Rígida                   1.400   0.25000  0.001302083  2   R100x25cm#1

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    21000000 T/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =     2730000 T/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,000012
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0,00001



  © WINEVA  Versió  8.05  D:\Propietario\Desktop\Calcul estructura vorera poblat iber\forjat.eva  29/08/21  20:23:23
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Tot carregat
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.2
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Tot carregat
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  ACCIONS ALS NUSOS

  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz
            T.       T.       mT.         m.         m.         m.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯
    1       0.000    0.203    0.000       0.0000     0.0000     0.0000

  ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1 UNIFORME TOTAL   (3)      1.575    0.000    0.000    0.000    0.000
   2 UNIFORME TOTAL   (3)      1.575    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                              Moments                                   Axials
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1    -0.000  -0.064  -0.190  -0.376  -0.624  -0.933  -1.302    0.000                0.0
   2    -1.302  -0.786  -0.389  -0.112   0.045   0.082  -0.000    0.000                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L  
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1    -0.202  -0.569  -0.936  -1.302  -1.669  -2.036  -2.402     0.21  1/4845
   2     2.470   1.957   1.444   0.930   0.417  -0.096  -0.610    -0.01  < 1/100000

               Desplaçaments                           Reaccions
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Mz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus         T.          T.          mT.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1       0.00     -0.21    0.0002      1        0.000       0.000       0.000
   2       0.00      0.00    0.0001      2        0.000       4.873       0.000
   3       0.00      0.00   -0.0000      3        0.000       0.610      -0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALS          0.000       5.483       0.000
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Tot carregat
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.3
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                        Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esveltesa
¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1        12.5      -12.5        0.0        0.0       12.5      -12.5      1.000
   2        12.5      -12.5        0.0        0.0       12.5      -12.5      1.000
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  HIPÒTESI NÚMERO 2: Carregat el voladiu
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.4
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  HIPÒTESI NÚMERO 2: Carregat el voladiu
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  ACCIONS ALS NUSOS

  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz
            T.       T.       mT.         m.         m.         m.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯
    1       0.000    0.205    0.000       0.0000     0.0000     0.0000

  ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1 UNIFORME TOTAL   (3)      1.575    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                              Moments                                   Axials
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1    -0.000  -0.065  -0.191  -0.377  -0.626  -0.935  -1.305    0.000                0.0
   2    -1.305  -1.002  -0.734  -0.499  -0.299  -0.132  -0.000    0.000                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L  
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1    -0.205  -0.572  -0.938  -1.305  -1.672  -2.038  -2.405     0.26  1/3881
   2     1.370   1.224   1.078   0.932   0.786   0.640   0.495    -0.04  1/39432

               Desplaçaments                           Reaccions
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Mz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus         T.          T.          mT.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1       0.00     -0.26    0.0003      1        0.000       0.000       0.000
   2       0.00      0.00    0.0002      2        0.000       3.775       0.000
   3       0.00      0.00   -0.0001      3        0.000      -0.495      -0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALS          0.000       3.280       0.000
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  HIPÒTESI NÚMERO 2: Carregat el voladiu
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.5
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                        Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esveltesa
¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1        12.5      -12.5        0.0        0.0       12.5      -12.5      1.000
   2        12.5      -12.5        0.0        0.0       12.5      -12.5      1.000
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  ENVOLUPANT:(De les hipòtesis simples i de les combinacions d'hipòtesis)
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.6
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                            ENVOLUPANT:
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
             (De les hipòtesis simples i de les combinacions d'hipòtesis)

  NOTA :
  Cal tenir en compte que, en estructures de formigó, la combinació  d'esforços més
  desfavorable en una barra NO CORRESPON SEMPRE al moment màxim junt amb l'axial màxim.

                                         RESULTATS
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                              Moments                                   Axials
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kp/cm²
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1    -0.000  -0.065  -0.191  -0.377  -0.626  -0.935  -1.305    0.000      0.000
   1    -0.000  -0.064  -0.190  -0.376  -0.624  -0.933  -1.302    0.000      0.000

   2    -1.305  -1.002  -0.734  -0.499  -0.299  -0.132  -0.000    0.000      0.000
   2    -1.302  -0.786  -0.389  -0.112   0.045   0.082  -0.000    0.000      0.000

                              Tallants                                Fletxes
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L  
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1    -0.205  -0.572  -0.938  -1.305  -1.672  -2.038  -2.405    0.206  1/4845
   1    -0.202  -0.569  -0.936  -1.302  -1.669  -2.036  -2.402    0.258  1/3881

   2     1.370   1.224   1.078   0.930   0.417  -0.096  -0.610   -0.037  1/37807
   2     2.470   1.957   1.444   0.932   0.786   0.640   0.495   -0.016  1/89923

               Desplaçaments                           Reaccions
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       gir                      Fx          Fy          Mz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus         T.          T.          mT.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1        0.00    -0.26      0.00          1      0.000       0.000       0.000
   1        0.00    -0.21      0.00          1      0.000       0.000       0.000

   2        0.00     0.00      0.00          2      0.000       3.775       0.000
   2        0.00     0.00      0.00          2      0.000       4.873       0.000

   3        0.00     0.00     -0.00          3      0.000      -0.495      -0.000
   3        0.00     0.00     -0.00          3      0.000       0.610      -0.000
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  ENVOLUPANT:(De les hipòtesis simples i de les combinacions d'hipòtesis)
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.7
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                        Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
 Barra     ------TensMax------             ------TensMin------
  Num      kg/cm²         Hip.             kg/cm²         Hip.
¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1         12.5     Carregat el voladiu       -12.5     Carregat el voladiu
   2         12.5     Carregat el voladiu       -12.5     Carregat el voladiu
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  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.1
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   16/08/21

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)  Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  ______________________________________________________________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     2     4.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
     1    1  2  00-Rígida                   4.000   0.00459  0.000057900  1 IPE-Max*270#1

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    21000000 T/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0,000012
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi - 1
  ______________________________________________________________________________________
  Biga Contínua   16/08/21  ..................................................  Pàg.2
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi - 1
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

  ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

  Barra  Tipus                  A        B        C        D        E    Pr.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄
   1 UNIFORME TOTAL   (3)      4.873    0.000    0.000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

                              Moments                                   Axials
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.     mT.    mT.       T.       kg/cm²
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1     0.000   5.454   8.727   9.818   8.727   5.454   0.000    0.000                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  ______________________________________________________________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      T.      T.      T.      T.      T.      T.     T.       mm.    fl/L  
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1     9.818   6.545   3.273   0.000  -3.273  -6.545  -9.818    13.75  1/ 291

               Desplaçaments                           Reaccions
  ______________________________________________________________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Mz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus         T.          T.          mT.
  ̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1       0.00      0.00   -0.0108      1        0.000       9.818      -0.000
   2       0.00      0.00    0.0108      2        0.000       9.818       0.000
                                           --------------------------------------------
                                   TOTALS          0.000      19.636       0.000

                        Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num      kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²     kg/cm²   Esveltesa
¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯¯̄ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

   1      2288.6    -2288.6        0.0        0.0     2288.6    -2288.6      1.000
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 

 

Per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL, i segons les instruccions rebudes 

per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha realitzat l’estudi geotècnic del traçat 

d’un vial de vianants, amb trams amb morfologia de passarel·la, allà a on l’amplada 

sigui reduïda i l’alçada del talús considerable, entre la carretera C-31 i les finques 

veines, amb la finalitat de donar un pas segur entre l’actual passarel·la elevada a 

l’alçada del carrer Altafulla i l’entrada est de la Ciutadella Ibèrica, amb un 

recorregut de aproximadament 340 m. 

 

 
Imatge 1-1. Traçat de la passarel.la i topografia de la zona. 

 

Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 

 

a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 

 

b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 

 

c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 

profunditat investigada. 

 

d. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 

respecte a diferents solucions de fonamentació, ripabilitat del terreny, i 

empenta de terres i sismicitat. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

2 TREBALLS REALITZATS 

 

2.1 ASSAIGS IN SITU 

2.1.1 Sondeigs a rotació 

 
Durant el dia 2 de juny de 2021 es van realitzar 3 sondeigs (S-1 a S-3) a rotació 

i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda 

hidràulica GEOMED ML-1 amb les següents característiques: 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Pes total 850 kg 

Potencia motor 13 CV  

Capacitat extracció 

barnillatge 
11 Tm 

 

El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 86-76 mm de diàmetre equipades 

amb corones de vídia.  

 

La fondària assolida en el sondeig ha estat de 6.0 m. 

 

La columna litològica obtinguda en el sondeig es representa en forma de gràfic 

esquemàtic a l’annex B. 

2.1.2 Assaigs SPT  

 
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 6 SPT (Standard Penetration 

Test), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la 

caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com 

estableixen les especificacions definides en la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006.  

 

Les característiques del mostrejador bipartit són les següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR 

Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 

Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 

 
Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl 

assajat.  

 

La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 

s’anota el número de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de 

l’aparell en el terreny. 

El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena 

“penetració d’assentament (N0)”. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops 

necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams 

de 15 cm. 

 

Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà 

rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un 

número de cops ≥ 100. 

 

Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els 

gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 

 

2.1.3 Sondeigs a percussió 

 

Durant el mateix dia es van realitzar 3 sondeigs (P-1 a P-3) o assaigs a percussió 

dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma UNE-

EN ISO 22476-2:2008. S’ha utilitzat una sonda de penetració dinàmica hidràulica 

instal·lada en la sonda GEOMED ML-1. 

 

Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix a clavar un barnillatge metàl·lic i 

normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 

nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 

qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 

 

La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i com indica la 

normativa: 

 

CARACTERÍSTIQUES SONDA PERCUSSIÓ 

M Pes martell 63,5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 

A Secció de la punta 20 cm2 

 

El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar 

empíricament amb el colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard 

Penetration Test). 

 

En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de 

Dapena et. al (2000) següent:  

 

NSPT = (13·log NDPSH)-2 

 

Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 
 

NSPT (AUT.)= 25 · log (1.22NDPSH )-15,16/1,27 

 

2.1.4 Cotes  

 

Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un 

geòleg especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per 

complimentar l’estudi de camp. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs: 

 

SONDEIG COTA D’INICI PROFUNDITAT 

ASSOLIDA 

S-1 +9.50 6.0 m 

S-2 +12.50 6.0 m 

S-3 +14.00 6.0 m 

P-1 +9.00 3.0 m (rebuig) 

P-2 +10.60 3.0 m (rebuig) 

P-3 +11.00 3.0 m (rebuig) 

 

Les cotes de referència dels sondeigs s’han agafat del plànol topogràfic escala 

1:5000 del ICGC. Cal tenir en compte que els valors de les cotes són orientatius (no 

s’han utilitzat mètodes de mesura exactes). 

 

La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 

d’inici del sondeig. 

 

La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic 

esquemàtic a l’annex B. 

 

2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 

seleccionades per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química 

necessaris per a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa 

vigent. 

 

A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels 

quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a 
l’annex D: 
 

ASSAIG REALITZAT NORMATIVA NÚMERO 

Granulomètrica en sòls per tamisat  UNE 103101:1995 3 

Determinació dels límits d’Atterberg:   

Determinació del límit líquid d’un sòl 

pel mètode de l‘aparell de Casagrande 
UNE 103104:1993 3 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 3 

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en 

estufa 
UNE 103300:1993 3 

Sòls agressius. Determinació del 

contingut d’ió sulfat en sòls. Durabilitat 

del formigó.  

UNE 83963:2008 3 
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3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

 

La zona estudiada se situa al costat de la carretera C-31, en la zona compresa 

entre la passarel.la elevada i l’entrada est de la Ciutadella Ibèrica. 

 

 

 
Imatge 3-1. Situació geogràfica de la zona d’estudi. 

 

Topogràficament la traça es bastant planera, si bé, donat que probablement es 

tracta d’una zona que conformaria la plataforma estructural de la carretera, 

presenta en el seu costat sud, un talús amb alçades del ordre de 4 a 6.0 m fins 

arribar a la ciutadella, a on aquesta es troba a nivell de plataforma de la carretera, 

per tornar a presentar un cop passada la ciutadella, un nou talús en la zona sud 

d’alçades entre 3.0 a 4.0 m. 

 

P-1
S-1

P-2 S-2

P-3

S-3

  
Imatge 3-2. Topografia de la zona i punts d’investigació. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

Geològicament, ens situem sobre del massís del Garraf, en els seus contraforts 

sures que aquí separen la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona i la depressió 

de Sant Pere de Ribes. 

 

A grans trets, la zona està constituïda per litologies cretàcies (calcàries i dolomies) i 

terciàries (calcarenites, sorres, gresos i argiles), recobertes per materials d'edat 

quaternària d'origen litoral (sorres i llims). 

 

Segons el mapa cartogràfic del ICGC, els materials aflorants en aquesta zona són 

els següents:  

 

 
 

QPpa3:Llims, graves i sorres de plana al.luvial. Quaternari;  
NPcg: Gresos i conglomerats del Pliocè.  

 
Imatge 3-3. Mapa geològic de la zona (Font ICGC) 
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4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

 

A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 

poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 

 

4.1 NIVELL 0: Reblert heterogeni 

 

Superficialment trobem una capa de reblert heterogeni a base de sores i llims amb 

graves i còdols dispersos, si bé es poden acumular. 

 

Els gruixos d’aquet nivell es variable en funció de la situació dins de la futura traça. 

 

Així, en el primer tram, que agafaria entre la passarel·la elevada i el primers 

+0.090 a +0.100, (sondeigs S-1, P-1 i P-2) els gruixos oscil·len entre 1.2 a 1.8 m. 

 

Aquest valor mes o menys es mantindria fins als +0.160,  es a dir, quan comença 

la Ciutadella, passant en un petit tram, entre els +0.160 a +0.220, a gruixos 

superiors, entre 3.0 a 3.9 m (sondeig S-2). 

 

Entre els +0.220 a +0.285 tenim que el gruix d’aquest reblert no supera els 0.5 m. 

 

Per últim des del +0.285 a final de la traça, el gruix de reblert torna a augmentar 

fins a valors de 1.8 m de gruix. 

 

 
Imatge 4-1. Nivell 0 de reblert a la zona del sondeig S-2 (esquerra) i S-3 (dreta) 

 

SONDEIG GRUIX DEL 

NIVELL 0 

S-1 1.20 m 

S-2 3.90 m 

S-3 1.80 m 

P-1 1.80 m 

P-2 1.60 m 

P-3 1.40 m 

 

 

Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra mig en general, de 

plasticitat baixa i no agressiu al formigó. 

 

Respecte a la seva resistència, si bé presenta heterogeneïtats típiques de reblerts, 

el fet que es tracti d’un reblert col.locat fa temps, amb uns valors d’assaig SPT 

entre 8 a 15, denota un grau de compactació bo. 
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Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

 

Assaig SPT (N30) 8-15 

Penetració dinàmica (N20) 
4-19 

(n.cops/20cm) 

 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

 

Classificació USCS  SM 

% de fins (llim i argila) 33-48% 

Humitat 6.5-7.6% 

Límit líquid 21 

Índex de plasticitat 1-no plàstic 

Contingut en sulfats 89-154 mg/kg 

 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 

 

Cohesió 0.04 kg/cm2 

Angle de fregament 29º 

Pes específic aparent 1,84 tn/m³ 

 

 

4.2 NIVELL A: Substrat rocós terciari. Gresos i conglomerats. 

 

Per sota el nivell 0 a fondàries variables entre 0.8 a 3.9 m, i en alguns sectors, com 

tota la plataforma de la Ciutadella ibèrica, aflorant en superfície,  i fins al final del 

sondeigs, es troba el substrat rocós terciari de la zona. 

 

Aquest substrat està format per gresos i conglomerats en bancs massius de gruix 

mètric amb alguna intercalació erràtica de margues 

 

Concretament en la zona, afloren els conglomerats massius, amb una estratificació 

d’ordre mètric. Es tracta d’una graves, subarrodonides, de quars, lidita, calcàries i 

calcarenites, dins d’una matriu sorrenca, de coloracions groguenques a ocre, 

totalment cementada i que li dona aquest aspecte massiu que es pot observar en 

els afloraments dins del recinte de la Ciutadella Ibèrica. 

 

Des del punt de vista geotècnic, la part més superficial pot estar alterada a sòls 

detrítics, perdent-se aquesta alteració en fondària i ràpidament, per passar a una 

roca semi dura. 
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Imatge 4-2. Nivell A, substrat de graves amb matriu sorrenca del Pliocè. 

 

Aquets sòls d’alteració estan constituïts principalment per sorres i llims amb graves, 

sòls de nul.la plasticitat i no agressius al formigó per contingut de sulfats en sòls. 

 

Respecte a les seves característiques resistents, la part superficial més alterada es 

pot catalogar de mitjanament densa a densa. 

 

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 

 

 

Assaig SPT (N30) 7-rebuig 

Penetració dinàmica (N20) 
20-99 

(n.cops/20cm) 

 

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 

 

 

Classificació USCS  GP-GM (SM) 

% de fins (llim i argila) 32% 

Humitat 7.3 % 

Índex de plasticitat No plàstic 

Contingut en sulfats 114 mg/kg 

 

 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 

 

Permeabilitat  Kz 10-4 - 10-6 m/s 

Coeficient de balast K30 6.9-12.2 kp/cm3 

Mòdul de deformació 350-1900 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0,24 

Cohesió 0.20-0.60 kg/cm2 

Pes específic aparent 1.95-2.2 tn/m³ 

Angle de fregament intern 32-34º 
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5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

5.1 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 

 

La zona objecte d'estudi es troba situada a l'àrea hidrogeològica 308 o Garraf-

Bonastre. 

 

 
Imatge 5-1. Mapa hidrogeològic de la zona (font ICGC). 

 

 

Els aqüífers que es troben en aquesta zona se situen formacions de calcàries i 

dolomies massives i per tant aqüífers de tipus càrstics. 

 

5.2 NIVELL FREÀTIC 

 

Durant l'execució del sondeig (2-3/07/21) NO es va trobar nivell freàtic fins a la 

màxima fondària investigada. 
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6 SISMICITAT 

6.1 SISMICITAT DE LA ZONA 

 

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Calafell 

presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, és a dir 0,392 m/s2, i amb 

un coeficient de contribució k d’1,0. 
 

6.2 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

 

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 

 

ac = S··ab 

 

On: 

 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 

 

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 

s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 

consideren 2 valors:  

 

construccions d’importància normal  =1,0 

construccions d’importància especial  =1,3 

 

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ·ab < 0,1·g , com 

seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  

 

I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 

agafat aquí amb valor 1,133 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus II-I 

fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 

 

Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus 

de construcció: 

 

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ ACCELERACIÓ DE CÀLCUL, aC 

Normal  0,0417·g 0,4620 m/s2 

Especial  0,0363·g 0,3554 m/s2 
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7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 

El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la urbanització d’un 

vial de vianants, amb trams amb morfologia de passarel.la, allà a on l’amplada 

sigui reduïda i l’alçada del talús considerable. 

 

En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta 

de fonamentacions, la ripabilitat i empentes de terres. 

 

7.1 TIPOLOGIES DE FONAMENTACIÓ 

 

En funció de l’amplada actual que tenim i l’alçada dels talussos que hi han en diferents 
trams del traçats, així com de la successió litològica i geotècnica obtinguda, es 
consideren per a diferents trams, diferents solucions, si bé aquestes poden variar un 
cop definit millor el projecte, si bé poden determinar les següents tipologies en funciço 
de la topografia de la zona. 
 

 Zones amb amplada inferior a 2.5 m i talús amb veí privat: Tipologia de 
passarel.la en voladís i fonamentació mitjançant micropilots. 

 

 
Imatge 7-1. Exemple de pasarel.la a Montcada i Reixac (font batlleiroig, arquitectes). 

 

 Zones amb amplada inferior a 2.5 m i talús amb la Ciutadella: Tipologia de mur 
de contenció o gabions arrancant de la part baixa del talús. 
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Imatge 7-2. Exemple de pasarel.la amb mur de gabions (font batlleiroig, arquitectes). 

 

7.1.1 Zones amb tipologia micropilot i passarel.la en voladís. 

 

Aquesta zona agafaria des del +0.000 a +0.090, a on no tenim amplades i el talús 

amb les finques veïnes es important. 

 

Per aquest cas es considera que degut al gruix de reblert i que sota aquest es troba 

el substrat rocós de la zona, la solució mes factible seria la de fonamentació 

mitjançant micropilots encastats un mínim de 6.0 m en el substrat terciari que en 

aquesta zona  (P-1, S-1 i P-2), es troba a fondàries entre 1.2 a 1.8 m. 

 

 
Imatge 7-3. Zona passarel.la en voladís i fonamentació amb micropilots. 

 

 

Utilitzant el mètode de Bustamante (Bol. Soc. Esp. de Mec de Suelos, nº 81-82, 

agost 1986), es poden agafar els següents valors de resistència unitària en fust, a 

partir dels seus àbacs a on: 
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Resistència unitària per fust: 

 

Nivell Litologia Kg/cm2 

0 Reblert  
No es 

considera 

A Substrat rocós terciari 3.5-4.0 

 

Aquests valors  NO es troben afectats per cap coeficient de seguretat. 

 

Pel que fa al valor de resistència unitària en punta, normalment no es considera 

donada la poca àrea en punta dels micropilots, si be segons Bustamante es pot 

considerar un valor de 15% del valor de capacitat de carga en fust. 

 

7.1.2 Zones amb tipologia mur de contenció o gabions. 

 

Aquestes zones es correspondrien amb les que si bé tenim talús, aquest està dins 

de la zona de la Ciutadella o vials d’accés, zona del sondeig S-2 i zona del sondeig 

S-3 i P-3. 

 

 
Imatge 7-4. Zona de mur de contenció o de gabions sector sondeig S-2. 

 

En la zona del sondeig S-2, situat al començament de l’àrea de la Ciutdella, es pot 

optar per la construcció d’un mur de contenció o gabions, amb la fonamentació de 

tipus superficial a la part baixa. 

 

En el cas que per qüestions arqueològiques aquesta solució no fos possible, s’hauria 

d’anar a la solució anterior de voladís amb fonamentació mitjançant micopilots 

encastats en el substrat, que aquí en aquesta zona es troba a fondàries de l’ordre 

de 3.9 m. 

 

L’altre zona a on es pot recorre a aquesta solució es la que hi ha entre l’entrada, 

final de traça, S-3, i el P-3, porta d’accés al final de la rampa. 
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Imatge 7-5. Zona de mur de contenció o gabions sector sondeig S-3 i P-3 

 

Per aquest tipus de solucions, es podrà agafar pel càlcul de la fonamentació un 

valor de capacitat portant admissible per uns assentaments inferiors a 2.0 cm de: 

 

 

 
 

7.2 RIPABILITAT 

 

L’excavació del terreny no presentarà, des del punt de vista mecànic, dificultat en el 

nivell de reblert, mentre que en el nivell A necessitarà de maquinària amb potencia 

auxiliada puntualment per martell pneumàtic. 

 

Cal pensar que els espais que es tenen obligaran a maquinaria de reduïdes 

dimensions. 

qadm kg/cm2 2.2 

qadm kN/m2 220 
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7.3 EMPENTES DE TERRES 

 

 

Pel càlcul de les empentes de terres, es poden considerar els següents valors de: 

coeficients d’empenta activa, KA, coeficient d’empenta passiva, KP, i coeficient 

d’empenta al repòs, KO, a partir de les expressions: 

 

 
 

K0 =(1-sin ) (Roc)
 1/2 

on: 

 

KA és el coeficient d’empenta activa 

KP és el coeficient d’empenta passiva 

K0 és el coeficient d’empenta en repòs 

β és l’angle del mur al trasdós 

f’ és l’angle de fregament efectiu del terreny  

δ és l’angle de fregament entre el mur i el terreny  

i és l’angle del talús en el trasdós  

Roc és la raó de sobreconsolidació del terreny 

 

Es considera que el mur és vertical, i el terreny horitzontal en el trasdós del mur.  

 

En KA:Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 

de δ= f’2/3 per la resta de litologies.  

 

En KP: Es considera un angle de fregament mur-terreny δ=0º pel nivell de reblert i 

de δ= f’1/3 per la resta de litologies.  

 

En K0:Es considera que els materials a excavar són materials normalment 

consolidats, on  Roc = 1. 

 

Així, s’obtenen els següents valors: 

 

Nivell Litologia KA
 KP KO 

0 Reblert heterogeni  0,40  2,90  0,60 

A Substrat rocós alterat.  0,26  5,32  0,44 
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Mediterrània de Geoserveis, SL i WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 

resten a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, 

respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es 

plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació 

quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més 

convenient a seguir. 

 

 

Tarragona, 21 de juliol de 2021: 
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table

SONDEIG    S - 1
MÀQUINA: GEOMED ML-1
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 76 mm
DATA: 2 de juliol de 2021
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SITUACIÓ SONDEIG S-1

Mostra extreta de 3.0 a 6.0 m

Mostra extreta SPT de 1.2 a 1.8 m

1.2

Nivell A: Substrat Terciari.
Graves heterogènies sub
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NIVELL0: Reblert heterogeni.
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Grau de compactació accep-
table

SONDEIG    S - 2
MÀQUINA: GEOMED ML-1
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 76 mm
DATA: 2 de juliol de 2021
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SITUACIÓ SONDEIG S-2

Mostra extreta de 3.0 a 6.0 m

Mostra extreta SPT de 1.2 a 1.8 m

Nivell A: Substrat Terciari.
Graves heterogènies sub
arrodonides amb matriu 
sorrenca de color ocre 
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Conglomerats.
Mintajanament dens a dens
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per sota.
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SONDEIG    S - 3
MÀQUINA: GEOMED ML-1
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Bateria de 76 mm
DATA: 2 de juliol de 2021
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INFORME núm. 14814/21/M07 Exp 21.393 Pàgina 2 de 6

SITUACIÓ SONDEIG S-3

Mostra extreta de 3.0 a 6.0 m

Mostra extreta SPT de 1.2 a 1.8 m

Nivell A: Substrat Terciari.
Graves heterogènies sub
arrodonides amb matriu 
sorrenca de color ocre 
groguenc cementada.
Conglomerats.
Mintajanament dens a dens
en el primer metre i de 
molt dens a roca semi dura
per sota.
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MÀQUINA:   GEOMED ML‐1

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  2 de juliol de 2021
NIVELL FREÀTIC:  no

PENETRÒMETRE 
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30 LITOLOGIES / OBSERVACIONS

COTA RELATIVA: +9,0

0 00 50 00

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

0,2 6 57
0,4 6 57
0,6 6 57
0,8 2 19
1,0 7 66
1,2 10 86
1 4 11 94
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Nivell 0: Reblert heterogeni.
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3 0 99 777
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Nivell A: Substrat Terciari alterat. 
Graves amb matriu sorrenca 
carbonatada. Molt dens
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MÀQUINA:   GEOMED ML‐1

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  2 de juliol de 2021
NIVELL FREÀTIC:  no

PENETRÒMETRE 
DINÀMIC DPSH
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Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

0,2 8 75
0,4 10 94
0,6 14 132
0,8 17 160
1,0 21 198
1,2 17 146
1 4 18 154

Nivell 0: Reblert heterogeni.
Sorres, llims i graves.

Grau de compactació acceptable
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MÀQUINA:   GEOMED ML‐1

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG:  2 de juliol de 2021
NIVELL FREÀTIC:  no

PENETRÒMETRE 
DINÀMIC DPSH

SONDEIG  P‐3 COTA RELATIVA: +11,00

O
FU

N
D
.

RE
. D

E 
CO

PS

ES
IS
T.
 

N
ÀM

.

O
LP
EI
G
  

SP
T

N
30 LITOLOGIES / OBSERVACIONS

0 00 50 00

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

0,2 10 94
0,4 10 94
0,6 11 104
0,8 12 113
1,0 14 132
1,2 11 94
1 4 12 103

Nivell 0: Reblert heterogeni.
Sorres, llims i graves.

Grau de compactació acceptable

PR
O N
R CO RE D
IN

CO
L S N LITOLOGIES / OBSERVACIONS

0 50 10
0

15
0

20
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1 6

RESISTÈNCIA 
DINÀMICA

kg/cm2

0,0

1,0

1 10 10
0

Nre. de cops per 20 cm

PENETRÒMETRE DINÀMIC

1,4 12 103
1,6 23 197
1,8 29 248
2,0 55 471
2,2 48 377
2,4 63 494
2,6 78 612
2,8 85 667
3 0 99 777

p p

Nivell A: Substrat Terciari alterat. 
Graves amb matriu sorrenca 
carbonatada. Molt dens

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3 2

1,0

2,0

3,0 3,0 99 777
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6

Final del sondeig a 3,0 metres

2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4 8

3,0

4,0

P
ro

fu
nd

ita
t 

(m
)

4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2

4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6 4

5,0

6,0

P
ro

fu
n

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8 2

6,0

7,0

8,0
,

8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4

7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9 8

8,0

9,0

9,6
9,8
10
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ANNEX C.  TALLS ESTRATIGRÀFICS INTERPRETATIUS 



A. PLÀNOL DE SITUACIÓ
DELS TREBALLS DE CAMPEscala aprox. (DIN A4) 1:1500

VIAL DE VIANANTS. C-31 CALAFELL

INFORME núm. 14814/21/M07 Exp 21.393

P-1

S-1
P-2 S-2

P-3

S-3

0,0

1,0

2,0

4,0

5,0

6,0

3,0

7,0

8,0

P-1
S-1

P-2

S-2

S-3
0,0

1,0

2,0

4,0

5,0

6,0

3,0

7,0

8,0

Nivell 0: Reblert heterogeni

LLEGENDA

Nivell A: Substrat Terciari. Conglomerats i gresos. Graves amb matriu
sorrenca carbonatada. Mitjanament dens a molt dens-roca.

E. Horitz. aprox. (DIN A4)
E. Vertical aprox. (DIN A4) 1:100

1:1500



ANNEX D.    ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI 



16‐07‐21

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

Expedient 

Informe núm.:  14806/21/M06
Peticionari: Mediterrània de Geoserveis, sl.   CAMBRILS

Mostres

Nre. de mostres: 3 0 mostra d'aigua
Assaigs realitzats: 3 0 determinació de pH 

3 0 contingut en clorurs
3 0 contingut en amoni
0 0 contingut en sulfats 
3 0 contingut en magnesi
0 0 diòxid de carboni lliure
0 0 residu sec a 180ºC 
0
0

mostres de sòl
Granulometria per tamissat
Humitat natural
Límits d'Atterberg

Contingut en sulfats agressius al formigó
Acidesa Bauman‐Gully
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
E i it t L b

Densitat d'un sòl

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció: Data de sortida:

Identificació i procedència de les mostres 

02‐07‐21

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Informe

Pressió d'inflament
Tall directe
Edòmetre

Contingut en carbonats

Inflament lliure
Col∙lapse

Contingut en matèria orgànica
Contingut en guixos
Contingut en sals solubles

Próctor Modificat
Próctor Normal
CBR

Expansivitat Lambe

El present informe consta de 3 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORI

Cambrils, 16 de juliol de 2021

Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14806/21/M06 M1

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: VIAL VIANANTS  CALAFELL

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 02/07/2021 Data d'assaig: 05/074/21 Data de finalització: 16/07/2021

Descripció mostra: Sorra fina llimosa.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25
20

12,5 100
10 99
5 98
2 97

0,4 95
0 08 32

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 32

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
7,3 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
114 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 16 de juliol de 2021

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

no plàsticÍndex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14806/21/M06 M2

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: VIAL VIANANTS  CALAFELL

Procedència*: Sondeig a rotació S‐2 Fondària*: SPT de 1,2 a 1,8 m

Data de recepció: 02/07/2021 Data d'assaig: 05/074/21 Data de finalització: 16/07/2021

Descripció mostra: Sorres llimoses
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10 100
5 97
2 89

0,4 68
0 08 48

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 48

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
7,6 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
154 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 16 de juliol de 2021

Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori

Joan Recasens Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366 Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Índex de plasticitat 1,4
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 21,3
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 19,9

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 14806/21/M06 M3

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: VIAL VIANANTS  CALAFELL

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: SPT de 12 a 1,8m

Data de recepció: 02/07/2021 Data d'assaig: 05/074/21 Data de finalització: 16/07/2021

Descripció mostra: Sorres llimoses
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10 100
5 97
2 89

0,4 68
0 08 33

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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0,08 33

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
6,5 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
89 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 16 de juliol de 2021

Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori

Joan Recasens Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366 Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat no plàstic
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



ANNEX E. FORMULACIÓ 



E. FORMULACIÓ

E1. Capacitat portant admisible per a sòls cohesius 

La capacitat portant admissible (qadm) és aquella que compleix el criteri de seguretat enfront de la 
ruptura  i que no genera assentaments inadmissibles. 

Així en el cas de materials cohesius, cal estudiar la condició a curt termini on l'angle de fregament 
intern tendeix a 0 (=0).  

En conseqüència la forma general expressada en el CTE : 

  tisdNB
2

1
tisdNqtisdNcq qqqqq0cccccu  h

queda reduïda a la següent expressió: 

qqqqq0 
cccccu

 adm tisdNqF
tisdNc

q 

on: 

cu és la cohesió del terreny (kN/m2)
q0 és la pressió vertical efectiva a la cota de fonamentació (kN/m2)
B és l’amplada del fonament (m) 
 és el pes específic del terreny on es recalza la fonamentació (kN/m3)
Nc, equival a 5,14 en el cas de les sabates continues i a 6,2 en el cas de les sabates quadrades
Nq equival a 1

dc, dq, d són coeficients correctors de profunditat (adimensionals)

sc, sq, s  són coeficients correctors depenent de la forma del fonament (adimensionals)

ic, iq, i són coeficients correctors en funció de la resultant d’accions respecte de la vertical
(adimensionals)

tc, tq, t són coeficients correctors, aplicables quan la fonamentació és a prop d’un talús
(adimensionals)
F és el factor de seguretat, que en aquest cas equival a F=3



E. FORMULACIÓ

E2.  Fonamentació superficial en nivells detrítics 

Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 

En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 

Si  B<1,2 m

qas 12N 1 
 D 

3B 

 S 

25 

Si  B 1,2 m 

qas 8N 1 

On: 

N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 

E3.  Assentaments 

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en 
el càlcul la part elàstica i la part plàstica. 

W 

on: 

2qB0 

9Ed 

fdB 
B0 

fcqB 
9Ec 

W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 

B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl 

D S 

3B 25 

B 0,3 

B 

2 



ANNEX F. TAULES DE REFERÈNCIA 



F. Taules de referència

Taula 1. Simbologia del sondeig 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 
m.l.0

(X) 

m.l.f

m.l.0

P 

m.l.f

m.l.0

I
m.l.f

m.l.0

AP 

m.l f 

Assaig SPT 
G Granulometria 

S Contingut en sulfats 
Ex Expansivitat Lambe 

Mostra plastificada 
Ed Edòmetre 
Co Col·lapse 
In Inflament 

Mostra inalterada 
Mo Matèria orgànica 
ss Contingut en sals solubles 
Gx Contingut en guixos 

Assaig pressiomètric 
C Carbonats en sòls 

Pi Pressió d’inflament 
BG Baumann‐Gully 

Taula 2. Compacitat de les sorres 

CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT

Molt fluixa <4 

Fluixa 4‐10 
Mitjanament densa 11‐30 

Densa 31‐50 
Molt densa >50

Taula 3. Consistència de les argiles 

CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 

Molt tova 0‐25 
Tova 25‐50 

Moderadament ferma 50‐100 
Ferma 100‐200 

Molt ferma 200‐400 
Dura >400

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 

DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 

Nom principal Grava o sorra ‐ 
Nom secundari Sorrenca o amb grava ‐ 
Amb indicis de Llims o argiles 1‐10 
Alguna cosa Llimosa o argilosa 10‐20 
Bastant Llimosa o argilosa 25‐35 

(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande



Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 

DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 

Nom principal Argila o llim 
Nom secundari Sorrenc/enca o amb grava 

<35 
35‐65 

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROLLER 

Més del 50% 
del material queda 
retingut sobre el 

tamís núm. 200 

GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

GRAVES NETES 

GW 
Graves ben graduades barreja de graves 

i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 

GP 
Graves mal graduades. Barreja de 

graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 

GRAVES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

GM 
Graves llimoses. 

Barreja de grava‐sorra‐llim. 

GC 
Graves argiloses. 

Barreja de grava‐sorra‐argila. 

SORRES I SÒLS 
SORRENCS 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

SORRES NETES 

SW 
Sorres ben graduades. Sorres amb 
graves. Amb pocs fins o sense ells. 

SP 
Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 

SORRES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

SM Sorres llimoses.  Barreja sorra‐llim. 

SC Sorres argiloses.  Barreja sorra‐argila. 

SÒLS DE GRA FI 

Més del 50% 
del material passa pel 

tamís núm. 200 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid menor de 50 

ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 

de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 

CL 

Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 

margoses. 

OL 
Llims orgànics i argiles llimoses 

orgàniques poc plàstiques. 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid major de 50 

MH 
Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 

diatomees. Llims plàstics. 

CH Argiles inorgàniques molt plàstiques. 

OH 
Argiles i llims orgànics de plasticitat 

mitjana a alta. 

SÒLS ORGÀNICS. 

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 

PT Turbes i sòls molt orgànics. 



Taula 7. Estabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt bona 
Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps   raonables, 

bona 
habituals  en  la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  punts  inestables  que no 
suposarien  problemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  compte  durant  els treballs 

d’excavació. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 

mitjana 
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 

per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 

baixa 
Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 

Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 

molt baixa passada  de  la  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes  de  contenció  en les 
parets. 

Taula 8. Ripabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 

cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 

difícil mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 

normal mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil 
L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 3 0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 4 0.1.1. -PROTECCIONS PROVISIONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB25-54CT m Instal.lació de barrera de formigó durant el termini de l'obra ,
prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de
contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, de 47cm d'amplària a la base, 100
cm d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb elements
reflectants i lluminaries d'obra, , amb part proporcional d'elements
de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra amb el
desmuntatge inclòs i retirada. (P - 75)

1.300,00050,00 65.000,00

2 DMS010 m Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de pintura,
mitjançant fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 21)

3.900,0001,85 7.215,00

TITOL 4TOTAL 01.00.00.01 72.215,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 3 0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 4 0.1.2. -SENYALITZACIÓ D'OBRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

4,00050,70 202,80

2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

10,00056,40 564,00

3 GBB4B100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, inclòsl
suport (P - 58)

10,500249,53 2.620,07

4 HBA1E214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària,
amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització, inclosses les mesures de seguretat viària
necessaries, per poder fer els treballs amb els desviaments de
trànsit necessaris. (P - 60)

1.950,0000,68 1.326,00

5 HBA31214 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 61)

40,00020,11 804,40

6 PBBI-567O u Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

4,000241,74 966,96

TITOL 4TOTAL 01.00.00.02 6.484,23

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2.1. -ELEMENTS D'EQUIPAMENT, SENYALIT. I PROTEC.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214E-52UD m Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa per perfil
d'acer dobre onda amb sistema de protecció per motoristes i
suports cada dos metres (P - 64)

650,0006,39 4.153,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 65)

6,00030,39 182,34

3 DUV060 m Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges per
tancament de parcel·la, amb una alçada de 2 m, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització, càrrega
manual sobre camió o contenidor. (P - 23)

100,00013,15 1.315,00

4 G21B4001 u Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de
superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 56)

1,00036,16 36,16

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 5.687,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2.2. - FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
(P - 19)

420,0003,64 1.528,80

2 DMX021 m² Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 22)

45,0006,74 303,30

3 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de
gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

525,0006,22 3.265,50

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 5.097,60

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2..3. -MUR DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
62)

0,660194,82 128,58

2 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
63)

0,630150,70 94,94

TITOL 4TOTAL 01.01.01.03 223,52

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENY02

TITOL 4 1.3.1. -MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega

2.351,0002,10 4.937,10

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

a camió. (P - 9)

2 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. (P - 11)

241,7907,20 1.740,89

3 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. (P - 12)

568,60015,60 8.870,16

4 ACC020 m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa
en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la
pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir
la cota de subrasant. (P - 10)

364,90017,76 6.480,62

5 ACP030 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny
excepte en roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un
acabat geomètric. (P - 13)

85,0004,86 413,10

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 34)

9,45013,49 127,48

7 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 66)

579,8501,36 788,60

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 23.357,95

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENY02

TITOL 4 1.3.2. -TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 35)

1.186,1765,24 6.215,56

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

1.186,1768,00 9.489,41

TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 15.704,97

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.1. -MICROPILOTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CPM001 U Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a
l'execució de micropilons, a una distància de fins a 50 km. (P - 17)

1,0003.162,33 3.162,33

2 CPM010 m Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de diàmetre nominal,
compost de perfil tubular amb rosca, d'acer EN ISO 11960 N-80,
amb límit elàstic 562 N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5
mm de gruix, i beurada de ciment CEM I 42,5N, amb una relació
aigua/ciment de 0,4 dosificada en pes, abocada per l'interior de
l'armadura mitjançant sistema d'injecció única global (IU); per a
fonamentació, i càrrega manual a camió o contenidor de les

215,800160,52 34.640,22

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 4

restes del material de reblert i altres deixalles produïts durant els
treballs, instal.lat amb equip que pugui operar amb un espai de
115 cm disponible. (P - 18)

3 0414101 U Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer. (P - 6) 45,00060,50 2.722,50

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 40.525,05

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.2. -MURS DE FORMIGÓ CICLOPI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHN020B m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. (P - 31)

126,40018,51 2.339,66

2 CHH010 m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació
de mur de contenció H<3 m. (P - 16)

50,56077,54 3.920,42

TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 6.260,08

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.3. -MURS DE FORMIGÓ ARMAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la
ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i
separadors. (P - 14)

4.158,0001,28 5.322,24

2 EHN020 m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. (P - 29)

369,60018,51 6.841,30

3 CHH005 m³ Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament
de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada. (P - 15)

5,40084,75 457,65

4 ENH030 m³ Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i
abocament amb bomba, per a formació de mur. (P - 32)

55,440147,61 8.183,50

TITOL 4TOTAL 01.01.03.03 20.804,69

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.5. -ESTRUCTURES04

EUR
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TITOL 4 1.5.1. -ESTRUCTURA METÀL.LICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P442-DFZO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 68)

7.190,9451,88 13.518,98

2 E442J037 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 25)

0,0001,88 0,00

TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 13.518,98

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.5. -ESTRUCTURES04

TITOL 4 1.5.2. -ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHV020 m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús filferro de lligar i separadors. (P - 30)

5,220603,46 3.150,06

2 EPF010 m² Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars
prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 100 cm
d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, capa de
compressió de 5 cm. Recolzada directament sobre bigues de
cantell o murs de càrrega; capa de compressió de formigó
HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
mallat d'acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia
aproximada de 10 kg/m². Inclús filferro de lligar. (P - 33)

432,00059,47 25.691,04

3 E4D8D520 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a cèrcols de directriu recta per a deixar el formigó vist (P - 26)

51,00078,23 3.989,73

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 32.830,83

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.6. -CANALITZACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK262M8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 45)

1,000156,97 156,97

2 FD5ZAKFJ u Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm,
col·locada ancorada al formigó. (P - 44)

1,000143,24 143,24

3 PD01-5CHH u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe

1,0001.282,73 1.282,73

EUR
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B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P -
79)

4 PD72-EUDP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 80)

30,000168,60 5.058,00

5 FD56FEC2 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment
sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (P - 43)

30,00044,74 1.342,20

6 0200050 u Connexions de les noves canonades a la xarxa existent (P - 1) 1,000500,00 500,00

TITOL 3TOTAL 01.01.05 8.483,14

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.7. -PAVIMENTS DRENANTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CHH010 m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació
de mur de contenció H<3 m. (P - 16)

5,20077,54 403,21

2 E3CDC120 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments, per a
deixar el formigó vist (P - 24)

2,70058,11 156,90

3 14524CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 8)

0,432349,36 150,92

4 PR31-8RXG m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 92)

33,90032,02 1.085,48

5 PR31-8RXI m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 93)

22,60042,14 952,36

TITOL 3TOTAL 01.01.06 2.748,87

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.1. -BASES I SUBBASES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 69)

57,36024,69 1.416,22

TITOL 3TOTAL 01.02.01 1.416,22

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.2. -PAVIMENTS02

TITOL 4 2.2.1. -PAVIMENTS DE FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 74)

708,4004,80 3.400,32

EUR
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2 E93618B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
acabat a l'àcid. (P - 28)

708,40019,62 13.898,81

3 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió
acabat a l'àcid. (P - 27)

504,00014,51 7.313,04

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 24.612,17

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.2. -PAVIMENTS02

TITOL 4 2.2.2. -PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P -
72)

525,0000,44 231,00

2 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 73)

525,0000,40 210,00

3 P9H5-E87Q t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 71)

126,00059,83 7.538,58

4 F9H111E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 36)

75,60070,20 5.307,12

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 13.286,70

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.3. -VORADES I PROTECCIONS ESCOCELLS03

TITOL 4 2.3.1. -MINI NEW JERSEY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P975-DSTY m Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base simple de
450 x420x 2000 mm de 330 kg/ml , totalment instal.lat. (P - 70)

412,00045,02 18.548,24

2 0301001 u Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY (P
- 2)

4,000200,00 800,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 19.348,24

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.4. -PROTECCIONS DE SEGURETAT04

TITOL 4 2.4.1. -BARANES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta segons detall
constructiu, travesser inferior, muntants cada 150 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols,
totalment instal.lada (P - 37)

420,000180,01 75.604,20

TITOL 4TOTAL 01.02.04.02 75.604,20

EUR
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OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIA05

TITOL 4 2.5.1. -SENYALITZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra clavat (P - 42)

18,00014,24 256,32

2 FBB14252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 40)

3,000113,43 340,29

3 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 41)

2,000109,21 218,42

4 FBB14121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 39)

1,000104,74 104,74

TITOL 4TOTAL 01.02.05.01 919,77

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIA05

TITOL 4 2.5.2. -SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 38)

2.600,0001,41 3.666,00

TITOL 4TOTAL 01.02.05.02 3.666,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.6. -MOBILIARI URBÀ06

TITOL 4 2.6.1. -BANC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115HA3 u Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i protecció
fungicida model TRAMET BANCA de ESCOFET, de 250 cm de
llargària, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 51)

4,0001.438,35 5.753,40

TITOL 4TOTAL 01.02.06.01 5.753,40

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.7. -JARDINERIA07

TITOL 4 2.7.1. -CONDICIONAMENT DEL SÒL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 94)

198,82052,31 10.400,27

EUR
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2 FR492D31 u Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta, Lavanda i Romani
a iguals proporcions amb una quantia de 4 per m2, de 30 cm
d'alçada mínima, amb contenidor. (P - 53)

1.600,0003,36 5.376,00

3 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 55)

1.600,0001,09 1.744,00

4 FR41522B u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 52)

6,000141,76 850,56

5 FR61236A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
54)

6,000114,71 688,26

TITOL 4TOTAL 01.02.07.01 19.059,09

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.1. CABLEJAT I MECANISMES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 85)

280,0004,26 1.192,80

2 PG33-E6AF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 86)

300,0005,61 1.683,00

3 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 84)

84,0001,59 133,56

4 PG33-E68Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 83)

52,5003,84 201,60

5 PG33-E6E6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(P - 87)

100,00014,83 1.483,00

6 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 88)

425,00010,03 4.262,75

7 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 89)

21,00022,84 479,64

8 FDK2A4F0 Ut Subministre, connexió i col.locació de caixa seccionadora de
poliester, model claved o similar, instal.lada en columna o al

5,0005,52 27,60

EUR
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interior de caixa empotrada a façana, amb incorporació de
fusibles corresponents. (P - 47)

9 0301311 u Partida d'abonament íntegre per a les feines d'instal.lació dels
cables pel travessament de la C31 per l'estructura metàl.lica
existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins a tauler,
mitjançant tubular cargolat a pilar o hastial, idèntic a l'existent i
connexió de funda a caixa existent en tauler, ampliació d'entrada i
sortida, segellat amb premsaestopes. Inclou la possibilitat de la
substitució per caixes noves més grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic des-soldant
la unió entre muntant i tubular passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt de llum
Prim del costat mar de l'interior del passamà, i substitució per una
altra amb cabuda per a pas de les 3 línies, la de la Prim i les dues
noves, amb compliment del REBT. Un cop travessat el tauler,
idèntica maniobra per a desembarcar fins a nou pericó construït
en la banda mar: d'interior del passamà a caixa (també a
modificar), de caixa a tub descendent per hastial fins a pericó en
terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i muntants,
galvanitzat en fred i pintura, previ decapat de la zona i neteja de
base de pintura, i aplicació d'una primera capa d'emprimació
d'adherència i dues capes d'acabat per a exteriors sobre suport
metàl.lic, prescripcions a definir per la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els dos pericons
a ambdós marges de la carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes de cables, a
color segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular passamà, de
l'adaptació dels forats de connexió, si resulta necessari. 
 (P - 3)

1,000675,00 675,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 10.138,95

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.2. LLUMINÀRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHM2-DBET u Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C
FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2, de SALVI, amb
lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS
PLATA G2 P: 15W, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 90)

21,0001.510,96 31.730,16

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 31.730,16

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.3. -CANALITZACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR0006090 m Prisma de canalització de 40x70 cm, per a instal·lacions de
serveis format per 6 Tubs corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de
diàmetre nominal i 2 de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades. Recobert per formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

500,00038,96 19.480,00

EUR
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kg/m3 de ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot instal.lat d'acord
amb el normes de la companyia de serveis.  (P - 91)

2 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge
i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol
'' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge en
obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als
tubs que arriben a la troneta.  (P - 82)

21,00056,89 1.194,69

3 PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge
i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol
'' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge en
obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als
tubs que arriben a la troneta. 
 (P - 81)

2,00070,16 140,32

4 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 49)

2,00090,44 180,88

5 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 48)

21,00068,42 1.436,82

TITOL 4TOTAL 01.03.01.03 22.432,71

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.2. - MILLORA ENLLUMENAT EXISTENT02

TITOL 4 3.2.1. MILLORA ENLLUMENAT EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0302320 PA Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de LED. (P - 4) 1,0002.500,00 2.500,00

TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.1. -MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG230001 PA Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals per trobar
les linies existents de dimensions màximes de fins a 4 m de
longitud  x 4 m  d'amplada x 3 m profunditat (P - 59)

3,00037,10 111,30

2 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 57)

200,0009,70 1.940,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 2.051,30

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.2. -CANALITZACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG221B2K m Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a rasa
d'enllumenat (P - 50)

500,0000,19 95,00

EUR
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2 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 46)

7,000599,57 4.196,99

TITOL 3TOTAL 01.04.02 4.291,99

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.3. -PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0403001 u Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm PN10 -
Crta. C-31 amb equip de 15 Tn (H-15) per a creuament de
carretera, execució de perforació pilot en terreny rocós,
eixamplament i col.locació de quatre canonades de PE 125 mm
PN 10, amb soldadura i introducció de les canonades de material
PE100 SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de navegació
F5, inclòs estudi de georadar amb desplaçament de l'equip tècnic,
redacció de l'informe i elaboració del disseny constructiu de la
perforació. (P - 5)

1,00042.842,00 42.842,00

TITOL 3TOTAL 01.04.03 42.842,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_5 -SEGURETAT I SALUT05

TITOL 3 5.1. -SEGURETAT I SALUT A L'OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SS01000F2 u Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres, inclòs la
senyalització, itineraris, pasareles i accès provisional per vianants
i a les finques privades. (P - 95)

1,00010.799,87 10.799,87

TITOL 3TOTAL 01.05.05 10.799,87

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_6 -CONTROL DE QUALITAT06

TITOL 3 6.1. -CONTROL DE QUALITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0441001 PA Programa de control, seguiment i ensaigs dels materials e
instal.lacions a realitzar per laboratori homologat, inclòs el control
de recepció de materials, control de execuciói el control de obra
acabada. (P - 7)

1,0001.500,00 1.500,00

TITOL 3TOTAL 01.06.06 1.500,00

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA  IBÈRICA DE CALAFELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº 1  



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€500,00u0200050 Connexions de les noves canonades a la xarxa existentP- 1
(CINC-CENTS EUROS)

€200,00u0301001 Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW JERSEYP- 2
(DOS-CENTS EUROS)

€675,00u0301311 Partida d'abonament íntegre per a les feines d'instal.lació dels cables pel travessament de la C31
per l'estructura metàl.lica existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins a tauler, mitjançant tubular cargolat a pilar o
hastial, idèntic a l'existent i connexió de funda a caixa existent en tauler, ampliació d'entrada i
sortida, segellat amb premsaestopes. Inclou la possibilitat de la substitució per caixes noves més
grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic des-soldant la unió entre muntant i tubular
passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt de llum Prim del costat mar de l'interior del
passamà, i substitució per una altra amb cabuda per a pas de les 3 línies, la de la Prim i les dues
noves, amb compliment del REBT. Un cop travessat el tauler, idèntica maniobra per a desembarcar
fins a nou pericó construït en la banda mar: d'interior del passamà a caixa (també a modificar), de
caixa a tub descendent per hastial fins a pericó en terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i muntants, galvanitzat en fred i pintura, previ
decapat de la zona i neteja de base de pintura, i aplicació d'una primera capa d'emprimació
d'adherència i dues capes d'acabat per a exteriors sobre suport metàl.lic, prescripcions a definir per
la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els dos pericons a ambdós marges de la
carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes de cables, a color segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular passamà, de l'adaptació dels forats de
connexió, si resulta necessari. 

P- 3

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

€2.500,00PA0302320 Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de LED.P- 4
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€42.842,00u0403001 Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm PN10 - Crta. C-31 amb equip de 15 Tn
(H-15) per a creuament de carretera, execució de perforació pilot en terreny rocós, eixamplament i
col.locació de quatre canonades de PE 125 mm PN 10, amb soldadura i introducció de les
canonades de material PE100 SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de navegació F5, inclòs
estudi de georadar amb desplaçament de l'equip tècnic, redacció de l'informe i elaboració del
disseny constructiu de la perforació.

P- 5

(QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

€60,50U0414101 Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer.P- 6
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€1.500,00PA0441001 Programa de control, seguiment i ensaigs dels materials e instal.lacions a realitzar per laboratori
homologat, inclòs el control de recepció de materials, control de execuciói el control de obra
acabada.

P- 7

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€349,36m314524CAH Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

P- 8

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€2,10m²ACA020 Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió.

P- 9

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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€17,76m³ACC020 Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior
a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

P- 10

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,20m³ACE020 Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

P- 11

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€15,60m³ACE040 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

P- 12

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€4,86m²ACP030 Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb mitjans
manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.

P- 13

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€1,28kgCHA010 Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció H<3 m.
Inclús filferro de lligar i separadors.

P- 14

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€84,75m³CHH005 Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

P- 15

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€77,54m³CHH010 Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en central i abocament des de camió
(60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació de mur
de contenció H<3 m.

P- 16

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€3.162,33UCPM001 Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a l'execució de micropilons, a una
distància de fins a 50 km.

P- 17

(TRES MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€160,52mCPM010 Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de diàmetre nominal, compost de perfil tubular amb
rosca, d'acer EN ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562 N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5
mm de gruix, i beurada de ciment CEM I 42,5N, amb una relació aigua/ciment de 0,4 dosificada en
pes, abocada per l'interior de l'armadura mitjançant sistema d'injecció única global (IU); per a
fonamentació, i càrrega manual a camió o contenidor de les restes del material de reblert i altres
deixalles produïts durant els treballs, instal.lat amb equip que pugui operar amb un espai de 115 cm
disponible.

P- 18

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€3,64mDMC010 Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

P- 19

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,22m²DMF020 Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

P- 20

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€1,85mDMS010 Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de pintura, mitjançant fresadora manual, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

P- 21

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,74m²DMX021 Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

P- 22

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€13,15mDUV060 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges per tancament de parcel·la, amb una
alçada de 2 m, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització, càrrega manual
sobre camió o contenidor.

P- 23

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€58,11m2E3CDC120 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments, per a deixar el formigó vistP- 24
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€1,88kgE442J037 Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 25

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€78,23m2E4D8D520 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta per a
deixar el formigó vist

P- 26

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€14,51m2E9361861 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió acabat a l'àcid.

P- 27

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€19,62m2E93618B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió acabat a l'àcid.

P- 28

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€18,51m²EHN020 Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos,
per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús
passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

P- 29

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€603,46m³EHV020 Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en
central amb ciment MR, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús
filferro de lligar i separadors.

P- 30

(SIS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€18,51m²EHN020B Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos,
per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús
passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

P- 31

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€147,61m³ENH030 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i abocament amb bomba, per a
formació de mur.

P- 32

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€59,47m²EPF010 Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat, de
20 cm de cantell i 100 cm d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, capa de compressió
de 5 cm. Recolzada directament sobre bigues de cantell o murs de càrrega; capa de compressió de
formigó HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb cubilot, i mallat d'acer B 500 S en
zona de negatius, amb una quantia aproximada de 10 kg/m². Inclús filferro de lligar.

P- 33

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€13,49m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

P- 34

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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€5,24m3F2R642A7 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

P- 35

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€70,20tF9H111E1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 36

(SETANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€180,01mFB122AAE Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta segons detall constructiu, travesser inferior,
muntants cada 150 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols,
totalment instal.lada

P- 37

(CENT VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€1,41mFBA1F515 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 38

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€104,74uFBB14121 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 39

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€113,43uFBB14252 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 40

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€109,21uFBB24201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 41

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€14,24mFBBZ1110 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavatP- 42
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€44,74mFD56FEC2 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

P- 43

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€143,24uFD5ZAKFJ Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm, col·locada ancorada al formigó.P- 44
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€156,97uFDK262M8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 45

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€599,57uFDK26E17 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

P- 46

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€5,52UtFDK2A4F0 Subministre, connexió i col.locació de caixa seccionadora de poliester, model claved o similar,
instal.lada en columna o al interior de caixa empotrada a façana, amb incorporació de fusibles
corresponents.

P- 47

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€68,42uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 48

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€90,44uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 49

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€0,19mFG221B2K Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a rasa d'enllumenatP- 50
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€1.438,35uFQ115HA3 Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i protecció fungicida model TRAMET BANCA de
ESCOFET, de 250 cm de llargària, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i suports
de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 51

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€141,76uFR41522B Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 52

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,36uFR492D31 Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta, Lavanda i Romani a iguals proporcions amb una
quantia de 4 per m2,  de 30 cm d'alçada mínima, amb contenidor.

P- 53

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€114,71uFR61236A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 54

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€1,09uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 55

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€36,16uG21B4001 Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 56

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€9,70m2G2242111 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

P- 57

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€249,53m2GBB4B100 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1, inclòsl suport

P- 58

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€37,10PAGG230001 Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals per trobar les linies existents de dimensions
màximes de fins a 4 m de longitud  x 4 m  d'amplada x 3 m profunditat

P- 59

(TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€0,68mHBA1E214 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització, inclosses les mesures de seguretat viària necessaries, per poder fer els
treballs amb els desviaments de trànsit necessaris.

P- 60

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€20,11m2HBA31214 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR,
amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 61

(VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€194,82m3K2148234 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 62

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€150,70m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 63

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€6,39mP214E-52UD Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa per perfil d'acer dobre onda amb sistema de
protecció per motoristes  i suports cada dos metres

P- 64

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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€30,39uP214E-H8NJ Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 65

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€1,36m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 66
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€8,00m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 67

(VUIT EUROS)

€1,88kgP442-DFZO Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 68

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€24,69m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 69
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€45,02mP975-DSTY Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base simple de 450 x420x 2000 mm de 330 kg/ml
, totalment instal.lat.

P- 70

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€59,83tP9H5-E87Q Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

P- 71

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€0,44m2P9L1-E97R Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2
ADH, amb dotació 1 kg/m2

P- 72

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,40m2P9L1-E980 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2P- 73
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€4,80m2P9Z3-DP58 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 74

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€50,00mPB25-54CT Instal.lació de barrera de formigó durant el termini de l'obra , prefabricada, per a una classe de
contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey asimetrica, de 47cm
d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb elements
reflectants i lluminaries d'obra, , amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada sense fixar al terra  amb el desmuntatge inclòs i retirada.

P- 75

(CINQUANTA EUROS)

€241,74uPBBI-567O Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 76

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€50,70uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 77

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€56,40uPBBJ-5677 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 78

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€1.282,73uPD01-5CHH Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya
de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

P- 79

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€168,60mPD72-EUDP Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 80

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€70,16uPDK4-AJS5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge i amb marc i tapa de fundició
grisa per a suport de 25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge
en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

P- 81

(SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€56,89uPDK4-AJS7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge i amb marc i tapa de fundició
grisa per a suport de 25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge
en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

P- 82

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,84mPG33-E68Q Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 83

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,59mPG33-E69W Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 84

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€4,26mPG33-E6AC Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 85

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€5,61mPG33-E6AF Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 86

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€14,83mPG33-E6E6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 87

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,03mPG3B-E7CV Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 88
(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€22,84uPGD1-E3BH Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 89

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

€1.510,96uPHM2-DBET Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C FLITS S (200x100) LAT M60 gris
plata G2, de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2
P: 15W, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

P- 90

(MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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€38,96mPR0006090 Prisma de canalització de 40x70 cm, per a instal·lacions de serveis format per 6 Tubs corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de diàmetre
nominal i 2 de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades. Recobert per
formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, tot instal.lat d'acord amb el normes de la companyia de serveis. 

P- 91

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€32,02m3PR31-8RXG Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 92

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€42,14m3PR31-8RXI Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 93

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€52,31m3PR36-8RV4 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 94

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€10.799,87uSS01000F2 Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres, inclòs la senyalització, itineraris, pasareles i
accès provisional per vianants i a les finques privades.

P- 95

(DEU MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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u0200050 Connexions de les noves canonades a la xarxa existentP- 1  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

u0301001 Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW JERSEYP- 2  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

u0301311 Partida d'abonament íntegre per a les feines d'instal.lació dels cables pel
travessament de la C31 per l'estructura metàl.lica existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins a tauler, mitjançant
tubular cargolat a pilar o hastial, idèntic a l'existent i connexió de funda a
caixa existent en tauler, ampliació d'entrada i sortida, segellat amb
premsaestopes. Inclou la possibilitat de la substitució per caixes noves més
grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic des-soldant la unió entre
muntant i tubular passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt de llum Prim del costat
mar de l'interior del passamà, i substitució per una altra amb cabuda per a pas
de les 3 línies, la de la Prim i les dues noves, amb compliment del REBT. Un
cop travessat el tauler, idèntica maniobra per a desembarcar fins a nou pericó
construït en la banda mar: d'interior del passamà a caixa (també a modificar),
de caixa a tub descendent per hastial fins a pericó en terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i muntants, galvanitzat en
fred i pintura, previ decapat de la zona i neteja de base de pintura, i aplicació
d'una primera capa d'emprimació d'adherència i dues capes d'acabat per a
exteriors sobre suport metàl.lic, prescripcions a definir per la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els dos pericons a ambdós
marges de la carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes de cables, a color
segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular passamà, de l'adaptació
dels forats de connexió, si resulta necessari. 

P- 3  €675,00

Sense descomposició 675,00 €

PA0302320 Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de LED.P- 4  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

u0403001 Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm PN10 - Crta. C-31 amb
equip de 15 Tn (H-15) per a creuament de carretera, execució de perforació
pilot en terreny rocós, eixamplament i col.locació de quatre canonades de PE
125 mm PN 10, amb soldadura i introducció de les canonades de material
PE100 SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de navegació F5, inclòs
estudi de georadar amb desplaçament de l'equip tècnic, redacció de l'informe i
elaboració del disseny constructiu de la perforació.

P- 5  €42.842,00

Sense descomposició 42.842,00 €

U0414101 Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer.P- 6  €60,50

Sense descomposició 60,50 €

PA0441001 Programa de control, seguiment i ensaigs dels materials e instal.lacions a
realitzar per laboratori homologat, inclòs el control de recepció de materials,
control de execuciói el control de obra acabada.

P- 7  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

m314524CAH Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat
5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

P- 8  €349,36

Altres conceptes 349,36 €
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m²ACA020 Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos,
petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no
menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm; i càrrega a camió.

P- 9  €2,10

Altres conceptes 2,10 €

m³ACC020 Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior
al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota
de subrasant.

P- 10  €17,76

Altres conceptes 17,76 €

m³ACE020 Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

P- 11  €7,20

Altres conceptes 7,20 €

m³ACE040 Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

P- 12  €15,60

Altres conceptes 15,60 €

m²ACP030 Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en
roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.

P- 13  €4,86

Altres conceptes 4,86 €

kgCHA010 Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur
de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i separadors.

P- 14  €1,28

MT07ACO010G Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en
barres sense elaborar, de varis diàmetres.

€0,65280

MT07SEP010AE Separador homologat de plàstic per a armadures de murs de varis diàmetres. €0,02160
MT08VAR050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. €0,01456

Altres conceptes 0,59 €

m³CHH005 Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

P- 15  €84,75

MT10HMF011JB Formigó de neteja HL-200/B/20, fabricat en central. €78,10950
Altres conceptes 6,64 €

m³CHH010 Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en central i
abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de
diàmetre (40% de volum), per a formació de mur de contenció H<3 m.

P- 16  €77,54

MT01ARG100B Boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre. €8,00400
MT10HMF010MY Formigó HM-25/P/40/IIa, fabricat en central. €43,62750

Altres conceptes 25,91 €

UCPM001 Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a l'execució de
micropilons, a una distància de fins a 50 km.

P- 17  €3.162,33

Altres conceptes 3.162,33 €



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mCPM010 Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de diàmetre nominal, compost de
perfil tubular amb rosca, d'acer EN ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562
N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, i beurada de ciment
CEM I 42,5N, amb una relació aigua/ciment de 0,4 dosificada en pes,
abocada per l'interior de l'armadura mitjançant sistema d'injecció única global
(IU); per a fonamentació, i càrrega manual a camió o contenidor de les restes
del material de reblert i altres deixalles produïts durant els treballs, instal.lat
amb equip que pugui operar amb un espai de 115 cm disponible.

P- 18  €160,52

MT07MPI020AA Perfil tubular amb rosca, per armar micropilons de 60,3 mm de diàmetre
exterior i 5,5 mm de gruix, d'acer EN ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562
N/mm² i càrrega de trencament 690 N/mm².

€9,79200

MT08AAA010A Aigua. €0,01500
MT08CEM010C Ciment Pòrtland CEM I 42,5 N, en sacs, segons UNE-EN 197-1. €2,75000

Altres conceptes 147,96 €

mDMC010 Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 19  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

m²DMF020 Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

P- 20  €6,22

Altres conceptes 6,22 €

mDMS010 Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de pintura, mitjançant
fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 21  €1,85

Altres conceptes 1,85 €

m²DMX021 Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 22  €6,74

Altres conceptes 6,74 €

mDUV060 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges per tancament de
parcel·la, amb una alçada de 2 m, amb mitjans manuals, aplec de material per
a la seva reutilització,  càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 23  €13,15

Altres conceptes 13,15 €

m2E3CDC120 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments, per a deixar el
formigó vist

P- 24  €58,11

B0A31000 Clau acer €0,30524
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,13989
B0D31000 Llata de fusta de pi €13,12093
B0DZA000 Desencofrant €0,08460

Altres conceptes 43,46 €

kgE442J037 Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

P- 25  €1,88

B44ZJ0CA Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

€1,43000

Altres conceptes 0,45 €

m2E4D8D520 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de
directriu recta per a deixar el formigó vist

P- 26  €78,23

B0A31000 Clau acer €0,15407
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,75658
B0D31000 Llata de fusta de pi €41,46212
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B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,22391
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €3,34505

Altres conceptes 32,29 €

m2E9361861 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió acabat a l'àcid.

P- 27  €14,51

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€7,79401

Altres conceptes 6,72 €

m2E93618B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió acabat a l'àcid.

P- 28  €19,62

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€11,69102

Altres conceptes 7,93 €

m²EHN020 Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a
dues cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de pantalla de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a
pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó
a l'encofrat.

P- 29  €18,51

MT08DBA010B Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

€0,05940

MT08EME070C Panells metàl·lics modulars, per encofrar pantalles de formigó de fins a 3 m
d'altura.

€1,40000

MT08EME075V Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a pantalles de formigó a
dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

€1,92500

MT08VAR204 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

€0,09300

Altres conceptes 15,03 €

m³EHV020 Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals,
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.

P- 30  €603,46

MT07ACO010C Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

€85,05000

MT07ACO020C Separador homologat per bigues. €1,60000
MT08EVA020 Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de cèrcols de formigó armat,

compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.

€210,27500

MT08VAR050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. €1,05840
Altres conceptes 305,48 €

m²EHN020B Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a
dues cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de pantalla de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a
pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó
a l'encofrat.

P- 31  €18,51

MT08DBA010B Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

€0,05940

MT08EME070C Panells metàl·lics modulars, per encofrar pantalles de formigó de fins a 3 m
d'altura.

€1,40000

MT08EME075V Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a pantalles de formigó a
dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

€1,92500
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MT08VAR204 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos

diàmetres i longituds.
€0,09300

Altres conceptes 15,03 €

m³ENH030 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i abocament
amb bomba, per a formació de mur.

P- 32  €147,61

Sense descomposició 147,61 €

m²EPF010 Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de
formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 100 cm d'amplada, amb moment flector
últim de 17 kN·m/m, capa de compressió de 5 cm. Recolzada directament
sobre bigues de cantell o murs de càrrega; capa de compressió de formigó
HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb cubilot, i mallat d'acer B
500 S en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 10 kg/m². Inclús
filferro de lligar.

P- 33  €59,47

MT07ACO010C Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

€3,24000

MT08VAR050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. €0,05376
Altres conceptes 56,18 €

m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 34  €13,49

Altres conceptes 13,49 €

m3F2R642A7 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20
t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 35  €5,24

Altres conceptes 5,24 €

tF9H111E1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 36  €70,20

B9H111E1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

€65,32000

Altres conceptes 4,88 €

mFB122AAE Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta segons detall constructiu,
travesser inferior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols, totalment instal.lada

P- 37  €180,01

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

€0,39430

BB122AA0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

€131,58000

Altres conceptes 48,04 €

mFBA1F515 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 38  €1,41

BBA15100 Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

€0,70686

BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

€0,10863

Altres conceptes 0,59 €

uFBB14121 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

P- 39  €104,74

BBM11204 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

€94,74000
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Altres conceptes 10,00 €

uFBB14252 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

P- 40  €113,43

BBM1260D Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

€96,84000

Altres conceptes 16,59 €

uFBB24201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 41  €109,21

BBM1AHA4 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

€101,23000

Altres conceptes 7,98 €

mFBBZ1110 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
clavat

P- 42  €14,24

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical €9,07000
Altres conceptes 5,17 €

mFD56FEC2 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la
cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HNE-15/P/10

P- 43  €44,74

B0111000 Aigua €0,00146
B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
€3,63248

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,31847

BDG15EC2 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb canal corba a
la cara superior

€18,69000

Altres conceptes 22,10 €

uFD5ZAKFJ Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm, col·locada
ancorada al formigó.

P- 44  €143,24

BD5ZAKF0 Reixa per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm, col·locada ancorada al
formigó

€139,14000

Altres conceptes 4,10 €

uFDK262M8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 45  €156,97

B0330020 Grava de pedrera, per a drens €5,84700
BDK214M5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a

instal·lacions de serveis
€73,35000

Altres conceptes 77,77 €

uFDK26E17 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 46  €599,57

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€11,79587

BDK218ZJ Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia

€553,12000

Altres conceptes 34,65 €

UtFDK2A4F0 Subministre, connexió i col.locació de caixa seccionadora de poliester, model
claved o similar, instal.lada en columna o al interior de caixa empotrada a
façana, amb incorporació de fusibles corresponents.

P- 47  €5,52

Sense descomposició 5,52 €
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uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 48  €68,42

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,12278

BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

€50,34000

Altres conceptes 17,96 €

uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 49  €90,44

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,20336

BDKZHEC0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

€69,72000

Altres conceptes 20,52 €

mFG221B2K Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a rasa d'enllumenatP- 50  €0,19

BG221B01 Cinta de senyalització. €0,15000
Altres conceptes 0,04 €

uFQ115HA3 Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i protecció fungicida model
TRAMET BANCA de ESCOFET, de 250 cm de llargària, sense respatller ,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 51  €1.438,35

BQ115HA1 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb
13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense respatller, cargols i passadors d'acer
inoxidable i suports de fosa, de preu superior

€1.410,89000

Altres conceptes 27,46 €

uFR41522B Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 52  €141,76

BR41522B Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

€141,76000

Altres conceptes 0,00 €

uFR492D31 Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta, Lavanda i Romani a iguals
proporcions amb una quantia de 4 per m2, de 30 cm d'alçada mínima, amb
contenidor.

P- 53  €3,36

BR492D31 Abutilon x hybridum variegata en contenidor de 3 l €3,36000
Altres conceptes 0,00 €

uFR61236A Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 54  €114,71

B0111000 Aigua €0,42163
BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
€46,86336

Altres conceptes 67,43 €

uFR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

P- 55  €1,09

B0111000 Aigua €0,00915
Altres conceptes 1,08 €
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uG21B4001 Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

P- 56  €36,16

Altres conceptes 36,16 €

m2G2242111 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

P- 57  €9,70

Altres conceptes 9,70 €

m2GBB4B100 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, inclòsl suport

P- 58  €249,53

BBM35500 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA1

€228,77000

Altres conceptes 20,76 €

PAGG230001 Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals per trobar les linies
existents de dimensions màximes de fins a 4 m de longitud x 4 m d'amplada
x 3 m profunditat

P- 59  €37,10

Sense descomposició 37,10 €

mHBA1E214 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclosses les
mesures de seguretat viària necessaries, per poder fer els treballs amb els
desviaments de trànsit necessaris.

P- 60  €0,68

BBA14200 Pintura alcídica de color groc, per a marques vials €0,17029
Altres conceptes 0,51 €

m2HBA31214 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb
màquina d'accionament manual

P- 61  €20,11

BBA14200 Pintura alcídica de color groc, per a marques vials €1,70381
Altres conceptes 18,41 €

m3K2148234 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 62  €194,82

Altres conceptes 194,82 €

m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 63  €150,70

Altres conceptes 150,70 €

mP214E-52UD Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa per perfil d'acer dobre
onda amb sistema de protecció per motoristes  i suports cada dos metres

P- 64  €6,39

Altres conceptes 6,39 €

uP214E-H8NJ Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 65  €30,39

Altres conceptes 30,39 €

m2P2241-52SN Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 66  €1,36

Altres conceptes 1,36 €

m3P2RA-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 67  €8,00
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B2RA-28V5 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€8,00000

Altres conceptes 0,00 €

kgP442-DFZO Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 68  €1,88

B44Z-0M1Z Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb
connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

€1,21000

Altres conceptes 0,67 €

m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 69  €24,69

B011-05ME Aigua €0,07700
B03F-05NW Tot-u artificial €17,74450

Altres conceptes 6,87 €

mP975-DSTY Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base simple de 450 x420x
2000 mm de 330 kg/ml , totalment instal.lat.

P- 70  €45,02

B06E-12FO Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+F

€21,05136

Altres conceptes 23,97 €

tP9H5-E87Q Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC
35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

P- 71  €59,83

B9H1-0HUC Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític

€55,72000

Altres conceptes 4,11 €

m2P9L1-E97R Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

P- 72  €0,44

B057-06IL Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

€0,28000

Altres conceptes 0,16 €

m2P9L1-E980 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1 kg/m2

P- 73  €0,40

B057-06II Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

€0,26000

Altres conceptes 0,14 €

m2P9Z3-DP58 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

P- 74  €4,80

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02489
B0B8-108A Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
€3,51600

Altres conceptes 1,26 €
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mPB25-54CT Instal.lació de barrera  de formigó durant el termini de l'obra , prefabricada, per
a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B,
amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2,
amb perfil tipus New Jersey asimetrica, de 47cm d'amplària a la base, 100 cm
d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb elements reflectants i
lluminaries d'obra, , amb part proporcional d'elements de connexió entre
peces, col·locada sense fixar al terra  amb el desmuntatge inclòs i retirada.

P- 75  €50,00

BBM2-0SHV Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta,
nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey
asimetrica, de 47 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 200 cm de
llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a
col·locar sense fixar al terra

€45,00000

Altres conceptes 5,00 €

uPBBI-567O Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 76  €241,74

BBL1-0RML Placa de orientación o situación, de 95x195 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

€214,11000

Altres conceptes 27,63 €

uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 77  €50,70

BBL1-0RMM Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

€32,28000

Altres conceptes 18,42 €

uPBBJ-5677 Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 78  €56,40

BBL1-0RMQ Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

€37,98000

Altres conceptes 18,42 €

uPD01-5CHH Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5 m de fondària, amb
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

P- 79  €1.282,73

Altres conceptes 1.282,73 €

mPD72-EUDP Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 80  €168,60

BD77-1JOA Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

€61,59780

Altres conceptes 107,00 €

uPDK4-AJS5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tub de PE
1'' al fons per a drenatge i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de
25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge
en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que
arriben a la troneta. 

P- 81  €70,16

B06E-12DD Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€4,74317

BDK2-1KNG Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis

€19,13000
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Altres conceptes 46,29 €

uPDK4-AJS7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tub de PE
1'' al fons per a drenatge i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de
25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge
en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que
arriben a la troneta. 

P- 82  €56,89

B06E-12DD Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,48365

BDK2-1KNI Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

€14,65000

Altres conceptes 38,76 €

mPG33-E68Q Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 83  €3,84

BG33-G2T6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

€1,70340

Altres conceptes 2,14 €

mPG33-E69W Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 84  €1,59

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

€0,94860

Altres conceptes 0,64 €

mPG33-E6AC Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 85  €4,26

BG33-G2RM Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

€2,55000

Altres conceptes 1,71 €

mPG33-E6AF Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 86  €5,61

BG33-G2RL Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

€3,89640

Altres conceptes 1,71 €

mPG33-E6E6 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 87  €14,83

BG33-G2WS Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

€12,68880
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Altres conceptes 2,14 €

mPG3B-E7CV Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 88  €10,03

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,31580
BGY3-0B2S Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,16000

Altres conceptes 8,55 €

uPGD1-E3BH Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 89  €22,84

BGD5-06SQ Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

€7,50000

BGYD-0B2W Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €3,96000
Altres conceptes 11,38 €

uPHM2-DBET Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C FLITS S
(200x100) LAT M60 gris plata G2, de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60
7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

P- 90  €1.510,96

B06E-12CD Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

€14,86848

BHM2-0FH5 Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C FLITS S
(200x100) LAT M60 gris plata G2, de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60
7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

€1.425,30000

BHW8-06IY Parte proporcional de accesorios para columnas €40,05000
Altres conceptes 30,74 €

mPR0006090 Prisma de canalització de 40x70 cm, per a instal·lacions de serveis format per
6 Tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de diàmetre nominal i 2 de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades.
Recobert per formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment. Inclòs fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot
instal.lat d'acord amb el normes de la companyia de serveis. 

P- 91  €38,96

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

€16,67400

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

€0,15000

BDGZP800 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 80 mm de diàmetre nominal

€0,71300

PG2N-EUGQ Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

€14,14325

PG2N-EUGV Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

€6,39857

Altres conceptes 0,88 €

m3PR31-8RXG Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 92  €32,02

B03J-0K8H Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm €26,69520
Altres conceptes 5,32 €

m3PR31-8RXI Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 93  €42,14

B03J-0K8K Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm €36,81178
Altres conceptes 5,33 €
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m3PR36-8RV4 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 94  €52,31

BR3D-21GI Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

€42,58485

Altres conceptes 9,73 €

uSS01000F2 Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres, inclòs la senyalització,
itineraris, pasareles i accès provisional per vianants i a les finques privades.

P- 95  €10.799,87

Sense descomposició 10.799,87 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,54h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €19,62h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €19,51h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €19,54h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €26,62h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €27,54h Oficial 1aA0121000

 €27,54h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,54h Oficial 1a encofradorA0123000

 €27,54h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €28,00h Oficial 1a soldadorA0125000

 €27,98h Oficial 1a manyàA012F000

 €28,46h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,54h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €33,06h Oficial 1a jardinerA012P000

 €30,97h Oficial 2a jardinerA012P200

 €24,45h Ajudant encofradorA0133000

 €24,45h Ajudant ferrallistaA0134000

 €24,54h Ajudant soldadorA0135000

 €24,54h Ajudant manyàA013F000

 €17,51h Ajudant electricistaA013H000

 €24,45h Ajudant muntadorA013M000

 €29,34h Ajudant jardinerA013P000

 €23,00h ManobreA0140000

 €23,77h Manobre especialistaA0150000

 €14,86h Peó netejaA016V000

 €27,54h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €23,00h Manobre per a seguretat i salutA01H4000

 €18,24h PeónA0D-0007

 €18,24h Peón para seguridad y saludA0D-0009
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,31h Manobre especialistaA0E-000A

 €21,90h Oficial 1aA0F-000B

 €22,63h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €21,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €22,63h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €21,90h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €21,90h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €22,26h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €18,82h Oficial 1ª soldador.MO019

 €18,56h Oficial 1ª construcció d'obra civil.MO041

 €19,37h Oficial 1ª estructurista.MO042

 €19,37h Oficial 1ª ferrallista.MO043

 €19,37h Oficial 1ª encofrador.MO044

 €19,37h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

MO045

 €19,37h Oficial 1ª muntador d'estructura prefabricada de
formigó.

MO046

 €17,53h Ajudant construcció d'obra civil.MO087

 €18,29h Ajudant estructurista.MO089

 €18,29h Ajudant ferrallista.MO090

 €18,29h Ajudant encofrador.MO091

 €18,29h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

MO092

 €18,29h Ajudant muntador d'estructura prefabricada de formigó.MO093

 €17,59h Peó especialitzat construcció.MO112

 €17,28h Peó ordinari construcció.MO113
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,59h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €72,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €64,73h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €84,30h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €102,25h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €113,96h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

C1312350

 €57,21h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €67,72h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €75,75h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,71h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,16h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €61,20h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €92,54h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €103,08h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

C139-00LL

 €7,75h Compactador duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €51,15h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €70,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C13C-00LQ

 €39,31h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast
horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

C1501111

 €36,93h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €55,18h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €48,71h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €51,05h Camió gruaC1503000

 €48,37h Camió grua de 3 tC1503300

 €53,74h Camió grua de 5 tC1503500

 €39,85h Camión con cesta de 10 m de altura como máximoC150-002X

 €43,57h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €48,05h Camión grúa de 5 tC152-0039
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,65h Camió gruaC152-003B

 €39,37h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €53,99h Camió per a transport de 24 tC154-003O

 €1,60h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €60,38h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €69,25h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €28,19h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €61,92h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €41,84h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €39,08h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €47,67h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €42,41h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0-006B

 €39,08h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

C1Z12A00

 €29,89h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

C1Z12B00

 €53,74h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC1Z13500

 €3,50h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,47h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €6,73h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €3,42h Máquina taladradoraC20G-00DT

 €4,17h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o discCR10-005L

 €8,58h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVACZ15-00E4

 €68,32h Bulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW.MQ01DOZ010A

 €66,33h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

MQ01EXN050C

 €69,16h Motoanivelladora de 141 kW.MQ01MOT010A
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 €41,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.MQ01PAN010A

 €41,79h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.MQ01RET010

 €37,27h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.MQ01RET020B

 €40,63h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.MQ02CIA020J

 €63,15h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de
129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

MQ02ROV010I

 €207,75h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de baixa
pressió i carro de perforació.

MQ03PVA020

 €2.675,00U Transport, posada en obra i retirada d'equip complet
per a execució de micropilons, a una distància de fins a
50 km.

MQ03PVA050A

 €33,50h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.MQ04CAB010B

 €5,34h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.MQ04DUA020A

 €4,16h Martell pneumàtic.MQ05MAI030

 €3,89h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.MQ05PDM010A

 €172,31h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de
formigó.

MQ06BHE010

 €5,73h Equip de fresatge manual per a paviment de formigó,
amb sistema d'aspiració.

MQ06FRE010

 €67,00h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

MQ07GTE010C

 €7,37h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen
com comburent.

MQ08SOL010

 €3,04h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW
de potència.

MQ09SIE010

 €12,47h Escombradora remolcada amb motor auxiliar.MQ11BAR010

 €37,40h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

MQ11EQC010
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 €1,83m3 AiguaB0111000

 €1,54m3 AiguaB011-05ME

 €9,13t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

B031S400

 €19,49t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €17,87m3 Sauló garbellatB03C-HH0A

 €15,43m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €15,89t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB03J-0K8H

 €18,94t Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mmB03J-0K8K

 €17,03t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06II

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència
tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

B057-06IL

 €59,55m3 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

B064300C

 €66,87m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €78,51m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €75,67m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €63,62m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B067-2A9U

 €69,53m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11H5

 €63,04m3 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

B06E-12C5
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 €61,44m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

B06E-12CD

 €61,44m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12DD

 €79,74m3 Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

B06E-12FO

 €69,19m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

B06NN11C

 €38,37t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €39,43t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €32,12t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €1,37kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,53kg Clau acerB0A31000

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €0,73kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €2,93m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-108A

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €276,23m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €11,14cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,91m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

B0D71120

 €3,47m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D81550

 €2,82l DesencofrantB0DZA000

 €0,58u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F
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 €8,00m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V5

 €2,61kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44ZA0B6

 €2,57kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

B44ZJ0C6

 €1,43kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44ZJ0CA

 €2,27kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0LZR

 €1,21kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0M1Z

 €65,32t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H111E1

 €55,72t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

B9H1-0HUC

 €56,57t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HUD

 €131,58m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària

BB122AA0

 €2,32kg Pintura alcídica de color groc, per a marques vialsBBA14200

 €1,54kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

BBA15100

 €1,42kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M200
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 €2,77u Captafaros para barreras de seguridad flexibles con
lámina retrorreflectante clase RA3 a dos caras

BBCK-0SJD

 €70,04u Placa de orientación o situación, de 25x145 cm, con
pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

BBL1-0RMJ

 €38,91u Placa informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

BBL1-0RMK

 €214,11u Placa de orientación o situación, de 95x195 cm, con
pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

BBL1-0RML

 €32,28u Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

BBL1-0RMM

 €37,98u Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

BBL1-0RMQ

 €42,87u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

BBM11201

 €94,74u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

BBM11204

 €33,88u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

BBM12601

 €96,84u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

BBM1260D

 €101,23u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

BBM1AHA4

 €155,00u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BBM1BQS2

 €3,81m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

BBM2CBA0

 €45,00m Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex
de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, de 47 cm d'amplària a la
base, 100 cm d'alçària i 200 cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces, per a
col·locar sense fixar al terra

BBM2-0SHV

 €324,00m Barrera de hormigón doble, prefabricada, para una
clase de contención normal, nivel de contención N2,
índice de severidad B, anchura de trabajo W3 y
deflexión dinámica 0,4 m según UNE-EN 1317-2, con
perfil tipo New Jersey, de 60 cm de anchura en la base,
80 cm de altura y 600 cm de longitud, con parte
proporcional de elementos de conexión entre piezas,
para colocar sin fijar en el suelo

BBM2-0SI4
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 €228,77m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM35500

 €369,41m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA3

BBM35700

 €18,01m Perfil longitudinal de acero galvanizado de sección
doble onda para barrera de seguridad flexible, según
UNE 135121

BBMW-0SHO

 €28,85u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500
mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135123

BBMX-0SIT

 €81,90u Poste tubular de acero galvanizado, de 120x55 mm y
700 mm de longitud con placa de anclaje, para barrera
de seguridad flexible, según UNE 135123

BBMX-0SIU

 €7,28u Parte proporcional de elementos de fijación para
barreras de seguridad flexibles

BBMY-0SJG

 €9,07m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €21,04m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

BBMZ2610

 €12,57u Separador de acero galvanizado para barrera metálica
doble, según UNE 135122

BBMZ-0SJ0

 €4,46u Conector de poste tubular de acero galvanizado, para
barrera metálica, según UNE 135123

BBMZ-0SJ4

 €139,14u Reixa per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm,
col·locada ancorada al formigó

BD5ZAKF0

 €60,39m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD77-1JOA

 €200,44u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KIA

 €2,78u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDD4-0LVI

 €18,69m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior

BDG15EC2

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

BDGZP800

 €16,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495
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 €21,24u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214C5

 €73,35u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214M5

 €553,12u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZJ

 €19,13u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNG

 €14,65u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI

 €50,34u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €69,72u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZHEC0

 €0,15m Cinta de senyalització.BG221B01

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €2,17m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €1,72m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €0,93m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RB

 €3,82m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RL

 €2,50m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RM
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 €1,67m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2T6

 €12,44m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WS

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €7,50u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

BGD5-06SQ

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €3,96u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €1.425,30u Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model
FLIT 1L, C FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2,
de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K
F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

BHM2-0FH5

 €193,51u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 5 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH8

 €40,05u Parte proporcional de accesorios para columnasBHW8-06IY

 €1.410,89u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

BQ115HA1

 €633,94u Banc de formigó gris, d'1,5 m de llargària, sense
respatller, per a col·locació encastat

BQ132122

 €36,87m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3D-21GI

 €40,68m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €141,76u Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR41522B

 €3,36u Abutilon x hybridum variegata en contenidor de 3 lBR492D31
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,01m³ Boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre.MT01ARG100B

 €0,81kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

MT07ACO010C

 €0,64kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

MT07ACO010G

 €0,08U Separador homologat per bigues.MT07ACO020C

 €9,60m Perfil tubular amb rosca, per armar micropilons de 60,3
mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, d'acer EN
ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562 N/mm² i càrrega
de trencament 690 N/mm².

MT07MPI020AA

 €0,06U Separador homologat de plàstic per a armadures de
murs de varis diàmetres.

MT07SEP010AE

 €1,50m³ Aigua.MT08AAA010A

 €0,11kg Ciment Pòrtland CEM I 42,5 N, en sacs, segons
UNE-EN 197-1.

MT08CEM010C

 €1,98l Agent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

MT08DBA010B

 €200,00m² Panells metàl·lics modulars, per encofrar pantalles de
formigó de fins a 3 m d'altura.

MT08EME070C

 €275,00U Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a
pantalles de formigó a dues cares, de fins a 3 m
d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

MT08EME075V

 €32,35m² Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de
cèrcols de formigó armat, compost de: puntals
metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i
perfils.

MT08EVA020

 €1,12kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

MT08VAR050

 €0,93U Passamurs de PVC per a pas dels tensors de
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

MT08VAR204

 €69,25m³ Formigó HM-25/P/40/IIa, fabricat en central.MT10HMF010MY

 €74,39m³ Formigó de neteja HL-200/B/20, fabricat en central.MT10HMF011JB
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €126,73m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,27550/R 19,310001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 20,27550 20,27550
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,308001,540000,200B011-05ME =xAiguam3

23,5014017,030001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

41,800000,22000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

39,34900103,550000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 104,95840 104,95840

0,202761,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,72715

126,72715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13770/R 27,540000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12225/R 24,450000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25995 0,25995
Materials:

0,013971,370000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,766500,730001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,78047 0,78047

0,002601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,04302

1,04302COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,56m Aixecat de reixeta electrosoldada en clos de parcel·la,
amb una altura de 2 m, amb mitjans manuals i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0102001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47200/R 28,000000,124A0125000 =xOficial 1a soldadorh

4,56444/R 24,540000,186A0135000 =xAjudant soldadorh

5,52792/R 14,860000,372A016V000 =xPeó netejah

Subtotal... 13,56436 13,56436

COST DIRECTE 13,56436

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,56436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00u Treballs de conexió de tubs0106161 Rend.: 1,000

 €0,22kg Ciment utilitzat en la preparació de morter o beurada de
ciment, consumits en excés sobre el volum teòric
corresponent al diàmetre nominal del micropiló, durant
els treballs de formigonat.

CPM070 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10368/R 17,280000,006MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 0,10368 0,10368
Materials:

0,110000,110001,000MT08CEM010C =xCiment Pòrtland CEM I 42,5 N, en sacs, segons
UNE-EN 197-1.

kg

Subtotal... 0,11000 0,11000
Altres:

% 0,004270,213502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,00427 0,00427

COST DIRECTE 0,21795

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,64m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255T70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46000/R 23,000000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,46000 0,46000
Maquinària:

1,09590/R 84,300000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,09590 1,09590
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,081709,130002,090B031S400 =xSorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

t

Subtotal... 19,08170 19,08170

0,006901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,64450

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,64450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,26kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols

E442A12D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34152/R 28,460000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,29340/R 24,450000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,63492 0,63492
Materials:

2,610002,610001,000B44ZA0B6 =xAcer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,61000 2,61000

0,015872,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,26079

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,26079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

E442J13D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34152/R 28,460000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,29340/R 24,450000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,63492 0,63492
Materials:

2,570002,570001,000B44ZJ0C6 =xAcer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,57000 2,57000
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PARTIDES D'OBRA
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0,015872,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22079

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,31m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

E45218C3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94008/R 27,540000,252A0122000 =xOficial 1a paletah

23,18400/R 23,000001,008A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,12408 30,12408
Materials:

82,4355078,510001,050B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 82,43550 82,43550

0,753102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,31268

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,31268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27540/R 27,540000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,29340/R 24,450000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56880 0,56880
Materials:

0,016441,370000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,043021,043021,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,05946 1,05946

0,008531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63679

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,57m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

E4D22A23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,80424/R 27,540000,356A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,61375/R 24,450000,475A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 21,41799 21,41799
Materials:

0,154071,530000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,568480,380001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,1125111,140000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

3,916943,470001,1288B0D81550 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2

0,282002,820000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,580000,580001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

Subtotal... 5,61400 5,61400

0,535452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,56744

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,56744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,41m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37700/R 27,540000,050A0121000 =xOficial 1ah

3,68000/R 23,000000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,05700 5,05700
Maquinària:

2,27920/R 113,960000,020C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

h

Subtotal... 2,27920 2,27920

0,075861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,41206

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,41206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,70m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37700/R 27,540000,050A0121000 =xOficial 1ah

3,68000/R 23,000000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,05700 5,05700
Maquinària:

2,56410/R 113,960000,0225C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

h
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Subtotal... 2,56410 2,56410

0,075861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,69696

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,69696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,69u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

FDK262B8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,77000/R 27,540000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

23,00000/R 23,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,77000 36,77000
Maquinària:

10,21000/R 51,050000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,21000 10,21000
Materials:

1,8944319,490000,0972B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

16,2600016,260001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,15443 18,15443

0,551551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,68598

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,68598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,18u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

FDK262D8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,14700/R 27,540000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

25,30000/R 23,000001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,44700 40,44700
Maquinària:

15,31500/R 51,050000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,31500 15,31500
Materials:

2,5746319,490000,1321B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

21,2400021,240001,000BDK214C5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 23,81463 23,81463
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0,606711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,18333

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,18333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €687,03u Banc de formigó gris, d'1,5 m de llargària, sense
respatller, col·locat encastat a terra

FQ132122 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,59620/R 27,540000,530A0121000 =xOficial 1ah

12,19000/R 23,000000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,78620 26,78620
Maquinària:

25,63610/R 48,370000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 25,63610 25,63610
Materials:

633,94000633,940001,000BQ132122 =xBanc de formigó gris, d'1,5 m de llargària, sense
respatller, per a col·locació encastat

u

Subtotal... 633,94000 633,94000

0,669662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 687,03196

0,00%DESPESES INDIRECTES

687,03196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,78m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86800/R 29,340000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,86800 5,86800
Maquinària:

4,83425/R 57,210000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,83425 4,83425
Materials:

46,9854040,680001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 46,98540 46,98540

0,088021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,77567

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,77567COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,10m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G21B3001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43208/R 27,540000,052A0121000 =xOficial 1ah

8,40000/R 28,000000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh

4,83000/R 23,000000,210A0140000 =xManobreh

1,42620/R 23,770000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,08828 16,08828
Maquinària:

0,52770/R 17,590000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,24100/R 7,470000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,76870 2,76870

0,241321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,09830

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,09830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,52u Placa triangular per a senyals de trànsit d'obra, fons
groc, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

GBB11121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84600/R 28,460000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,44500/R 24,450000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,29100 5,29100
Maquinària:

1,27625/R 51,050000,025C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,27625 1,27625
Materials:

42,8700042,870001,000BBM11201 =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

u

Subtotal... 42,87000 42,87000

0,079371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,51662

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,51662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,17u Placa circular per a senyals de trànsit d'obra, fons groc,
d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

GBB11251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,69200/R 28,460000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,89000/R 24,450000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,58200 10,58200
Maquinària:

2,55250/R 51,050000,050C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,55250 2,55250
Materials:

33,8800033,880001,000BBM12601 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

u

Subtotal... 33,88000 33,88000

0,158731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,17323

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,17323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,91u Placa d'abalisament TB-1, d'acer galvanitzat i pintat, de
95x195 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

GBB22A61 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24307/R 28,460000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,22253/R 24,450000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,46560 13,46560
Maquinària:

3,24678/R 51,050000,0636C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,24678 3,24678
Materials:

155,00000155,000001,000BBM1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 95x195 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 155,00000 155,00000

0,201981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,91436

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,91436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €390,17m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA3, inclòs suport

GBB4B300 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,26200/R 27,540000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,90000/R 23,000000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,16200 15,16200
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Maquinària:

5,37400/R 53,740000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,37400 5,37400
Materials:

369,41000369,410001,000BBM35700 =xCartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA3

m2

Subtotal... 369,41000 369,41000

0,227431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 390,17343

0,00%DESPESES INDIRECTES

390,17343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,16m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, fixat a la base

GBBZ3010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90882/R 27,540000,033A0121000 =xOficial 1ah

0,75900/R 23,000000,033A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,66782 1,66782
Maquinària:

0,42992/R 53,740000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,42992 0,42992
Materials:

21,0400021,040001,000BBMZ2610 =xTub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 21,04000 21,04000

0,025021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,16276

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,16276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,16m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HB2C2000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01600/R 27,540000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

18,40000/R 23,000000,800A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 29,41600 29,41600
Maquinària:

21,49600/R 53,740000,400C1Z13500 =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

Subtotal... 21,49600 21,49600
Materials:
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3,810003,810001,000BBM2CBA0 =xAmortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 3,81000 3,81000

0,441241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,16324

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,16324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,27m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

P1R2-6RJ7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54720/R 18,240000,030A0D-0007 =xPeónh

0,57930/R 19,310000,030A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12650 1,12650
Maquinària:

0,12510/R 4,170000,030CR10-005L =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disch

Subtotal... 0,12510 0,12510

0,016901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,26850

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,06m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P221D-DZ2T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,71095/R 51,150000,053C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

24,34614/R 70,980000,343C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 27,05709 27,05709

COST DIRECTE 27,05709

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,05709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,19m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-DPIP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54480/R 19,310000,080A0E-000A =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,54480 1,54480
Maquinària:

0,62000/R 7,750000,080C13A-00FR =xCompactador duplex manual de 700 kgh

2,45520/R 51,150000,048C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,07520 3,07520
Materials:

20,5505017,870001,150B03C-HH0A =xSauló garbellatm3

Subtotal... 20,55050 20,55050

0,023171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,19367

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,19367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,22m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 2 km

P2R4-DYNL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,64778/R 92,540000,007C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,57480/R 39,370000,040C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,22258 2,22258

COST DIRECTE 2,22258

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,22258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

P2R4-DYPF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,85080/R 92,540000,020C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,69950/R 53,990000,050C154-003O =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 4,55030 4,55030

COST DIRECTE 4,55030

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,55030COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,00m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2RA-EU3W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,000008,000001,000B2RA-28V5 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,12m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P3Z3-D53F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73600/R 18,240000,150A0D-0007 =xPeónh

1,64250/R 21,900000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,37850 4,37850
Materials:

6,6801063,620000,105B067-2A9U =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3

Subtotal... 6,68010 6,68010

0,065681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,12428

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,12428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,79kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols

P446-DM9V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23448/R 19,540000,012A01-FEPH =xAjudant muntadorh

0,27156/R 22,630000,012A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,50604 0,50604
Materials:
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2,270002,270001,000B44Z-0LZR =xAcer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,27000 2,27000

0,012652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78869

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,21m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm,
abocat des de camió

P93M-3G0B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37760/R 18,240000,240A0D-0007 =xPeónh

2,40900/R 21,900000,110A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,78660 6,78660
Materials:

14,3231869,530000,206B06E-11H5 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 14,32318 14,32318

0,101801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,21158

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,21158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,68t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E8BN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56864/R 18,240000,086A0D-0007 =xPeónh

0,41610/R 21,900000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,98474 1,98474
Maquinària:

0,81264/R 67,720000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,74304/R 61,920000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,53720/R 53,720000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,09288 2,09288
Materials:

56,5700056,570001,000B9H1-0HUD =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t
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Subtotal... 56,57000 56,57000

0,029771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,67739

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,67739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,22m Barrera de seguridad metálica doble, para una clase de
contención alta, con nivel de contención H1, índice de
severidad B, anchura de trabajo W5 y deflexión
dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, con separador,
con un perfil longitudinal de sección doble onda a cada
lado del poste y postes tubulares colocados con
fijaciones mecánicas cada 2 m (BMDNA2/T), colocada
en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior
a 22 m

PB23-DFS5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44130/R 19,310000,230A0E-000A =xManobre especialistah

5,03700/R 21,900000,230A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 9,47830 9,47830
Maquinària:

2,76288/R 48,050000,0575C152-0039 =xCamión grúa de 5 th

0,39330/R 3,420000,115C20G-00DT =xMáquina taladradorah

0,98670/R 8,580000,115CZ15-00E4 =xGrupo electrógeno de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 4,14288 4,14288
Materials:

0,692502,770000,250BBCK-0SJD =xCaptafaros para barreras de seguridad flexibles con
lámina retrorreflectante clase RA3 a dos caras

u

36,0200018,010002,000BBMW-0SHO =xPerfil longitudinal de acero galvanizado de sección
doble onda para barrera de seguridad flexible, según
UNE 135121

m

40,9500081,900000,500BBMX-0SIU =xPoste tubular de acero galvanizado, de 120x55 mm y
700 mm de longitud con placa de anclaje, para barrera
de seguridad flexible, según UNE 135123

u

7,280007,280001,000BBMY-0SJG =xParte proporcional de elementos de fijación para
barreras de seguridad flexibles

u

6,2850012,570000,500BBMZ-0SJ0 =xSeparador de acero galvanizado para barrera metálica
doble, según UNE 135122

u

2,230004,460000,500BBMZ-0SJ4 =xConector de poste tubular de acero galvanizado, para
barrera metálica, según UNE 135123

u

Subtotal... 93,45750 93,45750

0,142171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,22085

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,22085COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €226,75m Sistema de contenció de vehicles urbà amb marcatge
CE, assajat segons norma UNEIX EN 1317 de nivell de
contenció N1, format per perfil tubular circular de 140
mm de diàmetre fixat mitjançant pals de perfil tubular
quadrat de 100x100 mm, ancorats mitjançant
ancoratge químic desmuntable i de fàcil reposició i
placa d'ancoratge a element de sustentació. Inclou
peces especials de terminació. S'inclou l'execució dels
trepants per a l'emplaçament d'ancoratges i posterior
assemblatge de les peces que componen el sistema,
totalment instal.lat, incloint 4 terminals.

PB23-DFSC Rend.: 0,108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,12315/R 19,310000,230A0E-000A =xManobre especialistah

46,63889/R 21,900000,230A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 87,76204 87,76204
Maquinària:

25,58218/R 48,050000,0575C152-0039 =xCamión grúa de 5 th

45,15880/R 42,410000,115C1B0-006B =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 70,74098 70,74098
Materials:

0,692502,770000,250BBCK-0SJD =xCaptafaros para barreras de seguridad flexibles con
lámina retrorreflectante clase RA3 a dos caras

u

36,0200018,010002,000BBMW-0SHO =xPerfil longitudinal de acero galvanizado de sección
doble onda para barrera de seguridad flexible, según
UNE 135121

m

14,4250028,850000,500BBMX-0SIT =xSuport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500
mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135123

u

7,280007,280001,000BBMY-0SJG =xParte proporcional de elementos de fijación para
barreras de seguridad flexibles

u

6,2850012,570000,500BBMZ-0SJ0 =xSeparador de acero galvanizado para barrera metálica
doble, según UNE 135122

u

2,230004,460000,500BBMZ-0SJ4 =xConector de poste tubular de acero galvanizado, para
barrera metálica, según UNE 135123

u

Subtotal... 66,93250 66,93250

1,316431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 226,75195

0,00%DESPESES INDIRECTES

226,75195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,58m Lloguer de barrera de seguretat rìgida tipus New
Jersey us temporal prefabricada de formigó , de 47 cm
d'amplària en la base, 80 cm d'alçada i 200 cm de
longitud, amb part proporcional d'elements de connexió
entre peces, col·locada sense fixar en el sòl

PB25-54D0 Rend.: 0,319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,54884/R 18,240000,167A0D-0007 =xPeónh

11,46489/R 21,900000,167A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 21,01373 21,01373
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Maquinària:

12,05016/R 48,050000,080C152-0039 =xCamión grúa de 5 th

Subtotal... 12,05016 12,05016
Materials:

16,20000324,000000,050BBM2-0SI4 =xBarrera de hormigón doble, prefabricada, para una
clase de contención normal, nivel de contención N2,
índice de severidad B, anchura de trabajo W3 y
deflexión dinámica 0,4 m según UNE-EN 1317-2, con
perfil tipo New Jersey, de 60 cm de anchura en la base,
80 cm de altura y 600 cm de longitud, con parte
proporcional de elementos de conexión entre piezas,
para colocar sin fijar en el suelo

m

Subtotal... 16,20000 16,20000

0,315211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,57910

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,57910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,33u Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

PBBI-567M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,24000/R 18,240001,000A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 18,24000 18,24000
Materials:

38,9100038,910001,000BBL1-0RMK =xPlaca informativa, de 60x60 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

u

Subtotal... 38,91000 38,91000

0,182401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,33240

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,33240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,67u Placa con pintura reflectante de 25x145 cm, para zona
excluída o zona exclusiva de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

PBBI-567P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,36000/R 18,240001,500A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 27,36000 27,36000
Materials:

70,0400070,040001,000BBL1-0RMJ =xPlaca de orientación o situación, de 25x145 cm, con
pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

u

Subtotal... 70,04000 70,04000
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0,273601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,67360

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,67360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,74u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm

PDB3-E9EI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,29600/R 18,240000,400A0D-0007 =xPeónh

8,76000/R 21,900000,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,05600 16,05600
Materials:

31,4443563,040000,4988B06E-12C5 =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... 31,44435 31,44435

0,240841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,74119

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,74119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,92m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

PDB6-5CB9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,76128/R 18,240004,647A0D-0007 =xPeónh

101,76930/R 21,900004,647A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 186,53058 186,53058
Materials:

0,009241,540000,006B011-05ME =xAiguam3

1,68787103,550000,0163B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

21,591360,18000119,952B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

22,30398126,727160,176B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 45,59245 45,59245

2,797961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 234,92099

0,00%DESPESES INDIRECTES
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234,92099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,21u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4

PDBD-DOCQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47200/R 18,240000,300A0D-0007 =xPeónh

6,57000/R 21,900000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 12,04200 12,04200
Materials:

2,780002,780001,000BDD4-0LVI =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

u

1,20391126,727160,0095B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,98391 3,98391

0,180631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,20654

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,20654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,29u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

PDBF-DFWF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,47840/R 18,240000,410A0D-0007 =xPeónh

8,97900/R 21,900000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,45740 16,45740
Materials:

1,1466832,120000,0357B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

200,44000200,440001,000BDD1-1KIA =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 201,58668 201,58668

0,246861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,29094

0,00%DESPESES INDIRECTES

218,29094COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,91m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

PG2N-EUGK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39020/R 19,510000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,74679/R 22,630000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,13699 1,13699
Materials:

1,754401,720001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,75440 1,75440

0,017051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,90844

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

PG2N-EUGQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39020/R 19,510000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,74679/R 22,630000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,13699 1,13699
Materials:

2,213402,170001,020BG2Q-1KTC =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,21340 2,21340

0,017051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,36744

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,36744COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,91m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada

PG2N-EUGV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39020/R 19,510000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,74679/R 22,630000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,13699 1,13699
Materials:

1,754401,720001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,75440 1,75440

0,017051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,90844

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €321,04u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 5 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5,
colocada sobre dado de hormigón

PHM2-DBEN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34030/R 19,510000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,56000/R 18,240000,250A0D-0007 =xPeónh

11,99390/R 22,630000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 26,89420 26,89420
Maquinària:

21,12050/R 39,850000,530C150-002X =xCamión con cesta de 10 m de altura como máximoh

24,19450/R 45,650000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 45,31500 45,31500
Materials:

14,8684861,440000,242B06E-12CD =xHormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

m3

193,51000193,510001,000BHM2-0FH8 =xColumna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 5 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHW8-06IY =xParte proporcional de accesorios para columnasu

Subtotal... 248,42848 248,42848



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,403411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 321,04109

0,00%DESPESES INDIRECTES

321,04109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,52m Prisma de canalització de 33x28 cm, per a
instal·lacions de serveis format per 4 Tubs corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades. Recobert per formigó
HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot
instal.lat d'acord amb el normes de la companyia de
serveis. 

PR0004090 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33048/R 27,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,55200/R 23,000000,024A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,88248 0,88248
Materials:

5,3595059,550000,090B064300C =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

0,090000,150000,600BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,464600,230002,020BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

6,720001,600004,200BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,63410 12,63410

COST DIRECTE 13,51658

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00u Connexions de les noves canonades a la xarxa
existent

0200050 Rend.: 1,000P- 1

 €200,00u Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW
JERSEY

0301001 Rend.: 1,000P- 2
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 €675,00u Partida d'abonament íntegre per a les feines
d'instal.lació dels cables pel travessament de la C31
per l'estructura metàl.lica existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins
a tauler, mitjançant tubular cargolat a pilar o hastial,
idèntic a l'existent i connexió de funda a caixa existent
en tauler, ampliació d'entrada i sortida, segellat amb
premsaestopes. Inclou la possibilitat de la substitució
per caixes noves més grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic
des-soldant la unió entre muntant i tubular passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt
de llum Prim del costat mar de l'interior del passamà, i
substitució per una altra amb cabuda per a pas de les 3
línies, la de la Prim i les dues noves, amb compliment
del REBT. Un cop travessat el tauler, idèntica maniobra
per a desembarcar fins a nou pericó construït en la
banda mar: d'interior del passamà a caixa (també a
modificar), de caixa a tub descendent per hastial fins a
pericó en terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i
muntants, galvanitzat en fred i pintura, previ decapat de
la zona i neteja de base de pintura, i aplicació d'una
primera capa d'emprimació d'adherència i dues capes
d'acabat per a exteriors sobre suport metàl.lic,
prescripcions a definir per la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els
dos pericons a ambdós marges de la carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes
de cables, a color segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular
passamà, de l'adaptació dels forats de connexió, si
resulta necessari. 

0301311 Rend.: 1,000P- 3

 €2.500,00PA Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de
LED.

0302320 Rend.: 1,000P- 4

 €42.842,00u Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm
PN10 - Crta. C-31 amb equip de 15 Tn (H-15) per a
creuament de carretera, execució de perforació pilot en
terreny rocós, eixamplament i col.locació de quatre
canonades de PE 125 mm PN 10, amb soldadura i
introducció de les canonades de material PE100
SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de navegació
F5, inclòs estudi de georadar amb desplaçament de
l'equip tècnic, redacció de l'informe i elaboració del
disseny constructiu de la perforació.

0403001 Rend.: 1,000P- 5

 €60,50U Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer.0414101 Rend.: 1,000P- 6

 €1.500,00PA Programa de control, seguiment i ensaigs dels
materials e instal.lacions a realitzar per laboratori
homologat, inclòs el control de recepció de materials,
control de execuciói el control de obra acabada.

0441001 Rend.: 1,000P- 7
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 €2,10m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes,
calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega
a camió.

ACA020 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24463/R 17,530000,071MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 1,24463 1,24463
Maquinària:

0,73890/R 41,050000,018MQ01PAN010A =xPala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.h

0,07296/R 3,040000,024MQ09SIE010 =xSerra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW
de potència.

h

Subtotal... 0,81186 0,81186
Altres:

% 0,041132,056502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,04113 0,04113

COST DIRECTE 2,09762

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,09762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,76m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant
l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm
de material de la pròpia excavació, que compleix els
requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una
densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari,
fins aconseguir la cota de subrasant.

ACC020 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45499/R 17,530000,083MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 1,45499 1,45499
Maquinària:

6,49040/R 68,320000,095MQ01DOZ010A =xBulldozer sobre cadenes D-6 de 103 kW.h

1,38320/R 69,160000,020MQ01MOT010A =xMotoanivelladora de 141 kW.h

1,47780/R 41,050000,036MQ01PAN010A =xPala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.h

0,97512/R 40,630000,024MQ02CIA020J =xCamió cisterna de 8 m³ de capacitat.h

3,85215/R 63,150000,061MQ02ROV010I =xCompactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de
129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

h

1,77550/R 33,500000,053MQ04CAB010B =xCamió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.h

Subtotal... 15,95417 15,95417



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Altres:

% 0,3481817,409002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,34818 0,34818

COST DIRECTE 17,75734

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,75734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny
de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.

ACE020 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87232/R 18,560000,047MO041 =xOficial 1ª construcció d'obra civil.h

Subtotal... 0,87232 0,87232
Maquinària:

6,18492/R 41,790000,148MQ01RET010 =xMiniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.h

Subtotal... 6,18492 6,18492
Altres:

% 0,141147,057002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,14114 0,14114

COST DIRECTE 7,19838

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,60m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

ACE040 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,85660/R 17,530000,220MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 3,85660 3,85660
Maquinària:

11,44189/R 37,270000,307MQ01RET020B =xRetrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.h

Subtotal... 11,44189 11,44189
Altres:

% 0,3059715,298502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,30597 0,30597

COST DIRECTE 15,60446

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,60446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de
terreny excepte en roca, amb mitjans manuals, fins a
aconseguir un acabat geomètric.

ACP030 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76816/R 17,530000,272MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 4,76816 4,76816

0,095362,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,86352

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,86352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i
muntatge de la ferralla en mur de contenció H<3 m.
Inclús filferro de lligar i separadors.

CHA010 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25181/R 19,370000,013MO043 =xOficial 1ª ferrallista.h

0,31093/R 18,290000,017MO090 =xAjudant ferrallista.h

Subtotal... 0,56274 0,56274
Materials:

0,652800,640001,020MT07ACO010G =xAcer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

kg

0,021600,060000,360MT07SEP010AE =xSeparador homologat de plàstic per a armadures de
murs de varis diàmetres.

U

0,014561,120000,013MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

Subtotal... 0,68896 0,68896
Altres:

% 0,025031,251502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,02503 0,02503

COST DIRECTE 1,27673

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,27673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,75m³ Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament
des de camió, per a formació de capa de formigó de
neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el
fons de l'excavació prèviament realitzada.

CHH005 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

1,72393/R 19,370000,089MO045 =xOficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h

3,25562/R 18,290000,178MO092 =xAjudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

h

Subtotal... 4,97955 4,97955
Materials:

78,1095074,390001,050MT10HMF011JB =xFormigó de neteja HL-200/B/20, fabricat en central.m³

Subtotal... 78,10950 78,10950
Altres:

% 1,6617883,089002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,66178 1,66178

COST DIRECTE 84,75083

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,75083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,54m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa
fabricat en central i abocament des de camió (60% de
volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre
(40% de volum), per a formació de mur de contenció
H<3 m.

CHH010 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,12581/R 19,370000,213MO045 =xOficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h

3,89577/R 18,290000,213MO092 =xAjudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

h

16,36416/R 17,280000,947MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 24,38574 24,38574
Materials:

8,0040020,010000,400MT01ARG100B =xBoles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre.m³

43,6275069,250000,630MT10HMF010MY =xFormigó HM-25/P/40/IIa, fabricat en central.m³

Subtotal... 51,63150 51,63150
Altres:

% 1,5203476,017002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,52034 1,52034

COST DIRECTE 77,53758

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,53758COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.162,33U Transport, posada en obra i retirada d'equip complet
per a l'execució de micropilons, a una distància de fins
a 50 km.

CPM001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.100,32500/R 2.675,000001,159MQ03PVA050A =xTransport, posada en obra i retirada d'equip complet
per a execució de micropilons, a una distància de fins a
50 km.

U

Subtotal... 3.100,32500 3.100,32500
Altres:

% 62,006503.100,325002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 62,00650 62,00650

COST DIRECTE 3.162,33150

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.162,33150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,52m Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de
diàmetre nominal, compost de perfil tubular amb rosca,
d'acer EN ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562
N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de
gruix, i beurada de ciment CEM I 42,5N, amb una
relació aigua/ciment de 0,4 dosificada en pes, abocada
per l'interior de l'armadura mitjançant sistema d'injecció
única global (IU); per a fonamentació, i càrrega manual
a camió o contenidor de les restes del material de
reblert i altres deixalles produïts durant els treballs,
instal.lat amb equip que pugui operar amb un espai de
115 cm disponible.

CPM010 Rend.: 0,338P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,45885/R 19,370000,357MO042 =xOficial 1ª estructurista.h

19,31814/R 18,290000,357MO089 =xAjudant estructurista.h

9,15124/R 17,280000,179MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 48,92823 48,92823
Maquinària:

95,88462/R 207,750000,156MQ03PVA020 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de baixa
pressió i carro de perforació.

h

Subtotal... 95,88462 95,88462
Materials:

9,792009,600001,020MT07MPI020AA =xPerfil tubular amb rosca, per armar micropilons de 60,3
mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, d'acer EN
ISO 11960 N-80, amb límit elàstic 562 N/mm² i càrrega
de trencament 690 N/mm².

m

0,015001,500000,010MT08AAA010A =xAigua.m³

2,750000,1100025,000MT08CEM010C =xCiment Pòrtland CEM I 42,5 N, en sacs, segons
UNE-EN 197-1.

kg

Subtotal... 12,55700 12,55700
Altres:
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PARTIDES D'OBRA
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% 3,14740157,370002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 3,14740 3,14740

COST DIRECTE 160,51725

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,51725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

DMC010 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13945/R 17,530000,065MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 1,13945 1,13945
Maquinària:

2,43100/R 37,400000,065MQ11EQC010 =xTalladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

h

Subtotal... 2,43100 2,43100
Altres:

% 0,071413,570502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,07141 0,07141

COST DIRECTE 3,64186

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,64186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,22m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25
cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

DMF020 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89245/R 17,530000,165MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 2,89245 2,89245
Maquinària:

2,45421/R 66,330000,037MQ01EXN050C =xRetroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

h

0,75222/R 41,790000,018MQ01RET010 =xMiniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.h

Subtotal... 3,20643 3,20643
Altres:

% 0,121986,099002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,12198 0,12198
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PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 6,22086

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85m Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de
pintura, mitjançant fresadora manual, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

DMS010 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24463/R 17,530000,071MO087 =xAjudant construcció d'obra civil.h

Subtotal... 1,24463 1,24463
Maquinària:

0,12816/R 5,340000,024MQ04DUA020A =xDúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.h

0,13752/R 5,730000,024MQ06FRE010 =xEquip de fresatge manual per a paviment de formigó,
amb sistema d'aspiració.

h

0,29928/R 12,470000,024MQ11BAR010 =xEscombradora remolcada amb motor auxiliar.h

Subtotal... 0,56496 0,56496
Altres:

% 0,036191,809502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,03619 0,03619

COST DIRECTE 1,84578

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,84578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,74m² Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm
de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

DMX021 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13102/R 17,590000,178MO112 =xPeó especialitzat construcció.h

2,03904/R 17,280000,118MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 5,17006 5,17006
Maquinària:

0,74048/R 4,160000,178MQ05MAI030 =xMartell pneumàtic.h

0,69242/R 3,890000,178MQ05PDM010A =xCompressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.h

Subtotal... 1,43290 1,43290
Altres:

% 0,132066,603002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,13206 0,13206
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,73502

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,73502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,15m Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges
per tancament de parcel·la, amb una alçada de 2 m,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització,  càrrega manual sobre camió o contenidor.

DUV060 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33368/R 18,820000,124MO019 =xOficial 1ª soldador.h

3,27174/R 17,590000,186MO112 =xPeó especialitzat construcció.h

6,42816/R 17,280000,372MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 12,03358 12,03358
Maquinària:

0,85492/R 7,370000,116MQ08SOL010 =xEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen
com comburent.

h

Subtotal... 0,85492 0,85492
Altres:

% 0,2577712,888502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,25777 0,25777

COST DIRECTE 13,14627

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,14627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,11m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments, per a deixar el formigó vist

E3CDC120 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,03200/R 27,540000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

20,78250/R 24,450000,850A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 42,81450 42,81450
Materials:

0,305241,530000,1995B0A31000 =xClau acerkg

1,139890,380002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

13,12093276,230000,0475B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,084602,820000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,65066 14,65066
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0,642221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,10738

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,10738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,88kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E442J037 Rend.: 1,912P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21967/R 28,000000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,19252/R 24,540000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,41219 0,41219
Maquinària:

0,02746/R 3,500000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,02746 0,02746
Materials:

1,430001,430001,000B44ZJ0CA =xAcer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,43000 1,43000

0,010302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87995

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,23m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta per a deixar el
formigó vist

E4D8D520 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27800/R 27,540000,700A0123000 =xOficial 1a encofradorh

12,22500/R 24,450000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 31,50300 31,50300
Materials:

0,154071,530000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,756580,380001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

41,46212276,230000,1501B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,2239111,140000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu
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3,345052,910001,1495B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

m2

Subtotal... 45,94173 45,94173

0,787582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,23230

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,23230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,51m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió acabat a l'àcid.

E9361861 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,47860/R 27,540000,090A0122000 =xOficial 1a paletah

4,14000/R 23,000000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,61860 6,61860
Materials:

7,7940175,670000,103B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 7,79401 7,79401

0,099281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,51189

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,51189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,62m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió acabat a l'àcid.

E93618B1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75400/R 27,540000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

5,06000/R 23,000000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,81400 7,81400
Materials:

11,6910275,670000,1545B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 11,69102 11,69102

0,117211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,62223

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,62223COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,51m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de
sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de
pantalla de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; líquid
desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

EHN020 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22501/R 19,370000,373MO044 =xOficial 1ª encofrador.h

7,44403/R 18,290000,407MO091 =xAjudant encofrador.h

Subtotal... 14,66904 14,66904
Materials:

0,059401,980000,030MT08DBA010B =xAgent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

l

1,40000200,000000,007MT08EME070C =xPanells metàl·lics modulars, per encofrar pantalles de
formigó de fins a 3 m d'altura.

m²

1,92500275,000000,007MT08EME075V =xEstructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a
pantalles de formigó a dues cares, de fins a 3 m
d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

U

0,093000,930000,100MT08VAR204 =xPassamurs de PVC per a pas dels tensors de
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

U

Subtotal... 3,47740 3,47740
Altres:

% 0,3629318,146502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,36293 0,36293

COST DIRECTE 18,50937

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,50937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €603,46m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb
ciment MR, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.

EHV020 Rend.: 0,625P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,07672/R 19,370001,035MO043 =xOficial 1ª ferrallista.h

86,87058/R 19,370002,803MO044 =xOficial 1ª encofrador.h

12,98565/R 19,370000,419MO045 =xOficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h
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30,28824/R 18,290001,035MO090 =xAjudant ferrallista.h

82,02699/R 18,290002,803MO091 =xAjudant encofrador.h

49,39763/R 18,290001,688MO092 =xAjudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

h

Subtotal... 293,64581 293,64581
Materials:

85,050000,81000105,000MT07ACO010C =xFerralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

kg

1,600000,0800020,000MT07ACO020C =xSeparador homologat per bigues.U

210,2750032,350006,500MT08EVA020 =xSistema d'encofrat recuperable per a l'execució de
cèrcols de formigó armat, compost de: puntals
metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i
perfils.

m²

1,058401,120000,945MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

Subtotal... 297,98340 297,98340
Altres:

% 11,83258591,629002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 11,83258 11,83258

COST DIRECTE 603,46179

0,00%DESPESES INDIRECTES

603,46179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,51m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de
sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de
pantalla de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; líquid
desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

EHN020B Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22501/R 19,370000,373MO044 =xOficial 1ª encofrador.h

7,44403/R 18,290000,407MO091 =xAjudant encofrador.h

Subtotal... 14,66904 14,66904
Materials:

0,059401,980000,030MT08DBA010B =xAgent desemmotllant, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

l

1,40000200,000000,007MT08EME070C =xPanells metàl·lics modulars, per encofrar pantalles de
formigó de fins a 3 m d'altura.

m²
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1,92500275,000000,007MT08EME075V =xEstructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a
pantalles de formigó a dues cares, de fins a 3 m
d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

U

0,093000,930000,100MT08VAR204 =xPassamurs de PVC per a pas dels tensors de
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

U

Subtotal... 3,47740 3,47740
Altres:

% 0,3629318,146502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,36293 0,36293

COST DIRECTE 18,50937

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,50937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,61m³ Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb
ciment MR, i abocament amb bomba, per a formació de
mur.

ENH030 Rend.: 1,000P- 32

 €59,47m² Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques
alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm
de cantell i 100 cm d'amplada, amb moment flector
últim de 17 kN·m/m, capa de compressió de 5 cm.
Recolzada directament sobre bigues de cantell o murs
de càrrega; capa de compressió de formigó
HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i mallat d'acer B 500 S en zona de negatius,
amb una quantia aproximada de 10 kg/m². Inclús
filferro de lligar.

EPF010 Rend.: 0,402P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84286/R 19,370000,059MO043 =xOficial 1ª ferrallista.h

0,14455/R 19,370000,003MO045 =xOficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

h

9,49226/R 19,370000,197MO046 =xOficial 1ª muntador d'estructura prefabricada de
formigó.

h

2,22938/R 18,290000,049MO090 =xAjudant ferrallista.h

0,50047/R 18,290000,011MO092 =xAjudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

h

8,96301/R 18,290000,197MO093 =xAjudant muntador d'estructura prefabricada de formigó.h

Subtotal... 24,17253 24,17253
Maquinària:

30,83333/R 67,000000,185MQ07GTE010C =xGrua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

h

Subtotal... 30,83333 30,83333
Materials:

3,240000,810004,000MT07ACO010C =xFerralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

kg
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0,053761,120000,048MT08VAR050 =xFilferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

kg

Subtotal... 3,29376 3,29376
Altres:

% 1,1659958,299502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,16599 1,16599

COST DIRECTE 59,46561

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,46561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,49m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

F228A60F Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,75400 4,75400
Maquinària:

6,92241/R 57,210000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,74200/R 8,710000,200C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 8,66441 8,66441

0,071311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,48972

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,48972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

F2R642A7 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,71575/R 102,250000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,52476/R 55,180000,082C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,24051 5,24051

COST DIRECTE 5,24051

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,24051COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,20t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

F9H111E1 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52326/R 27,540000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,97800/R 23,000000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,50126 2,50126
Maquinària:

0,90900/R 75,750000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,60380/R 60,380000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,83100/R 69,250000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,34380 2,34380
Materials:

65,3200065,320001,000B9H111E1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 65,32000 65,32000

0,037521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,20258

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,20258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,01m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta
segons detall constructiu, travesser inferior, muntants
cada 150 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols, totalment
instal.lada

FB122AAE Rend.: 0,618P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36893/R 27,540000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

18,11003/R 27,980000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

7,94175/R 24,540000,200A013F000 =xAjudant manyàh

7,44337/R 23,000000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,86408 46,86408
Materials:

0,3943039,430000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

131,58000131,580001,000BB122AA0 =xBarana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 131,97430 131,97430
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1,171602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,00998

0,00%DESPESES INDIRECTES

180,00998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

FBA1F515 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27540/R 27,540000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,11500/R 23,000000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39040 0,39040
Maquinària:

0,19540/R 39,080000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,19540 0,19540
Materials:

0,706861,540000,459BBA15100 =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

kg

0,108631,420000,0765BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 0,81549 0,81549

0,005861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40715

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,74u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

FBB14121 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,26900/R 28,460000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,66750/R 24,450000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,93650 7,93650
Maquinària:

1,93990/R 51,050000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,93990 1,93990
Materials:
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94,7400094,740001,000BBM11204 =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

u

Subtotal... 94,74000 94,74000

0,119051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,73545

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,73545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,43u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

FBB14252 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,11500/R 28,460000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,11250/R 24,450000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,22750 13,22750
Maquinària:

3,16510/R 51,050000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,16510 3,16510
Materials:

96,8400096,840001,000BBM1260D =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

u

Subtotal... 96,84000 96,84000

0,198411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,43101

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,43101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,21u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

FBB24201 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,41520/R 28,460000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,93400/R 24,450000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,34920 6,34920
Maquinària:

1,53150/R 51,050000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,53150 1,53150
Materials:

101,23000101,230001,000BBM1AHA4 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

u
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Subtotal... 101,23000 101,23000

0,095241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,20594

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,20594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,24m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra clavat

FBBZ1110 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37700/R 27,540000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,84000/R 23,000000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,21700 3,21700
Maquinària:

1,90680/R 47,670000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 1,90680 1,90680
Materials:

9,070009,070001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

Subtotal... 9,07000 9,07000

0,048261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,24206

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,24206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,74m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

FD56FEC2 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,53740/R 27,540000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,13000/R 23,000000,310A0140000 =xManobreh

0,09746/R 23,770000,0041A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,76486 15,76486
Maquinària:

6,09305/R 39,310000,155C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast
horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

h

0,00448/R 1,600000,0028C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 6,09753 6,09753
Materials:

0,001461,830000,0008B0111000 =xAiguam3
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3,6324869,190000,0525B06NN11C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

m3

0,3184738,370000,0083B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

18,6900018,690001,000BDG15EC2 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior

m

Subtotal... 22,64241 22,64241

0,236471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,74127

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,74127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,24u Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de
80x80 cm, col·locada ancorada al formigó.

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20320/R 27,540000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,84000/R 23,000000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,04320 4,04320
Materials:

139,14000139,140001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm,
col·locada ancorada al formigó

u

Subtotal... 139,14000 139,14000

0,060651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,24385

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,24385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,97u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

FDK262M8 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27800/R 27,540000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

32,20000/R 23,000001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,47800 51,47800
Maquinària:

25,52500/R 51,050000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 25,52500 25,52500
Materials:

5,8470019,490000,300B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

73,3500073,350001,000BDK214M5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

u
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Subtotal... 79,19700 79,19700

0,772171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,97217

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,97217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €599,57u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26E17 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63900/R 27,540000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,10000/R 23,000000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,73900 25,73900
Maquinària:

8,52535/R 51,050000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,52535 8,52535
Materials:

11,7958766,870000,1764B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

553,12000553,120001,000BDK218ZJ =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 564,91587 564,91587

0,386091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 599,56631

0,00%DESPESES INDIRECTES

599,56631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,52Ut Subministre, connexió i col.locació de caixa
seccionadora de poliester, model claved o similar,
instal.lada en columna o al interior de caixa empotrada
a façana, amb incorporació de fusibles corresponents.

FDK2A4F0 Rend.: 1,000P- 47

 €68,42u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63900/R 27,540000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,05000/R 23,000000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,68900 17,68900
Materials:
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0,1227838,370000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

50,3400050,340001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 50,46278 50,46278

0,265341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,41711

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,41711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,44u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

FDKZHEC4 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01600/R 27,540000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,20000/R 23,000000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,21600 20,21600
Materials:

0,2033638,370000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

69,7200069,720001,000BDKZHEC0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 69,92336 69,92336

0,303241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,44260

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,44260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,19m Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a
rasa d'enllumenat

FG221B2K Rend.: 0,421P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04159/R 17,510000,001A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,04159 0,04159
Materials:

0,150000,150001,000BG221B01 =xCinta de senyalització.m

Subtotal... 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,19159

0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,19159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.438,35u Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i
protecció fungicida model TRAMET BANCA de
ESCOFET, de 250 cm de llargària, sense respatller ,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

FQ115HA3 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,59620/R 27,540000,530A0121000 =xOficial 1ah

12,19000/R 23,000000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,78620 26,78620
Materials:

1.410,890001.410,890001,000BQ115HA1 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

u

Subtotal... 1.410,89000 1.410,89000

0,669662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.438,34585

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.438,34585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,76u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR41522B Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

141,76000141,760001,000BR41522B =xAlbizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 141,76000 141,76000

COST DIRECTE 141,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,36u Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta,
Lavanda i Romani a iguals proporcions amb una
quantia de 4 per m2, de 30 cm d'alçada mínima, amb
contenidor.

FR492D31 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,360003,360001,000BR492D31 =xAbutilon x hybridum variegata en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,36000 3,36000
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COST DIRECTE 3,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,71u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

FR61236A Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,30600/R 33,060000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

6,19400/R 30,970000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

10,26900/R 29,340000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,76900 19,76900
Maquinària:

20,03494/R 57,210000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

10,70970/R 36,930000,290C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

10,22910/R 48,710000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

6,38484/R 48,370000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 47,35858 47,35858
Materials:

0,421631,830000,2304B0111000 =xAiguam3

46,8633640,680001,152BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 47,28499 47,28499

0,296541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,70911

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,70911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,09u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

FR6B1154 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26448/R 33,060000,008A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,70416/R 29,340000,024A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,96864 0,96864
Maquinària:

0,09742/R 48,710000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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Subtotal... 0,09742 0,09742
Materials:

0,009151,830000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00915 0,00915

0,014531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,08974

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,08974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,16u Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a
3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

G21B4001 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63900/R 27,540000,350A0121000 =xOficial 1ah

11,88500/R 23,770000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,52400 21,52400
Maquinària:

4,85616/R 72,480000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

3,23809/R 57,210000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,60058/R 53,740000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

2,61450/R 7,470000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 14,30933 14,30933

0,322861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,15619

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,15619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,70m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

G2242111 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99000/R 23,000000,130A0140000 =xManobreh

5,22940/R 23,770000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,21940 8,21940
Maquinària:

1,35520/R 6,160000,220C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 1,35520 1,35520

0,123291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,69789

0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,69789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,53m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1, inclòsl suport

GBB4B100 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,26200/R 27,540000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,90000/R 23,000000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,16200 15,16200
Maquinària:

5,37400/R 53,740000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,37400 5,37400
Materials:

228,77000228,770001,000BBM35500 =xCartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

m2

Subtotal... 228,77000 228,77000

0,227431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,53343

0,00%DESPESES INDIRECTES

249,53343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,10PA Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals
per trobar les linies existents de dimensions màximes
de fins a 4 m de longitud x 4 m d'amplada x 3 m
profunditat

GG230001 Rend.: 1,000P- 59

 €0,68m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització, inclosses les mesures de seguretat viària
necessaries, per poder fer els treballs amb els
desviaments de trànsit necessaris.

HBA1E214 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23409/R 27,540000,0085A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

0,09890/R 23,000000,0043A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,33299 0,33299
Maquinària:

0,16804/R 39,080000,0043C1Z12A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 0,16804 0,16804
Materials:

0,170292,320000,0734BBA14200 =xPintura alcídica de color groc, per a marques vialskg
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Subtotal... 0,17029 0,17029

0,004991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,67631

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,67631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,11m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura
alcídica de color groc, aplicada amb màquina
d'accionament manual

HBA31214 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,43580/R 27,540000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

8,05000/R 23,000000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 15,48580 15,48580
Maquinària:

2,69010/R 29,890000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

h

Subtotal... 2,69010 2,69010
Materials:

1,703812,320000,7344BBA14200 =xPintura alcídica de color groc, per a marques vialskg

Subtotal... 1,70381 1,70381

0,232291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,11200

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,11200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,82m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K2148234 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,60000/R 28,000001,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh

46,00000/R 23,000002,000A0140000 =xManobreh

71,31000/R 23,770003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 150,91000 150,91000
Maquinària:

26,38500/R 17,590001,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,29310/R 57,210000,110C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

8,96400/R 7,470001,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 41,64210 41,64210
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2,263651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,81575

0,00%DESPESES INDIRECTES

194,81575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,70m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K2192311 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20000/R 23,000000,400A0140000 =xManobreh

95,08000/R 23,770004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 104,28000 104,28000
Maquinària:

35,18000/R 17,590002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

9,67421/R 57,210000,1691C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 44,85421 44,85421

1,564201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,69841

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,69841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,39m Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa
per perfil d'acer dobre onda amb sistema de protecció
per motoristes  i suports cada dos metres

P214E-52UD Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91840/R 18,240000,160A0D-0007 =xPeónh

1,09500/R 21,900000,050A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,01340 4,01340
Maquinària:

2,31930/R 103,080000,0225C139-00LL =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25
t

h

Subtotal... 2,31930 2,31930

0,060201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,39290

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39290COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,39u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

P214E-H8NJ Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,65500/R 19,310000,500A0E-000A =xManobre especialistah

7,66500/R 21,900000,350A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 17,32000 17,32000
Maquinària:

4,33691/R 64,730000,067C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,89509/R 51,150000,0566C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,21935/R 48,050000,067C152-0039 =xCamión grúa de 5 th

2,35550/R 6,730000,350C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 12,80685 12,80685

0,259801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,38665

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,38665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

P2241-52SN Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,74492/R 67,720000,011C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,61200/R 61,200000,010C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1,35692 1,35692

COST DIRECTE 1,35692

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,35692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,00m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2RA-EU7K Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,000008,000001,000B2RA-28V5 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3
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Subtotal... 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,88kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P442-DFZO Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19620/R 19,620000,010A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,40068/R 22,260000,018A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,59688 0,59688
Maquinària:

0,05598/R 3,110000,018C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05598 0,05598
Materials:

1,210001,210001,000B44Z-0M1Z =xAcer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,21000 1,21000

0,014922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87778

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,69m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P938-DFU8 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91200/R 18,240000,050A0D-0007 =xPeónh

Subtotal... 0,91200 0,91200
Maquinària:

2,70880/R 67,720000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

2,14200/R 61,200000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,08925/R 43,570000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,94005 5,94005
Materials:

0,077001,540000,050B011-05ME =xAiguam3
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17,7445015,430001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17,82150 17,82150

0,013681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,68723

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,68723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,02m Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base
simple de 450 x420x 2000 mm de 330 kg/ml , totalment
instal.lat.

P975-DSTY Rend.: 0,172P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,86140/R 18,240000,159A0D-0007 =xPeónh

6,74826/R 21,900000,053A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 23,60966 23,60966
Materials:

21,0513679,740000,264B06E-12FO =xFormigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

m3

Subtotal... 21,05136 21,05136

0,354141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,01516

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,01516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,83t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E87Q Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56864/R 18,240000,086A0D-0007 =xPeónh

0,41610/R 21,900000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,98474 1,98474
Maquinària:

0,81264/R 67,720000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,74304/R 61,920000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,53720/R 53,720000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 2,09288 2,09288
Materials:

55,7200055,720001,000B9H1-0HUC =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

t
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Subtotal... 55,72000 55,72000

0,029771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,82739

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,82739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

P9L1-E97R Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05793/R 19,310000,003A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05793 0,05793
Maquinària:

0,08457/R 28,190000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,02092/R 41,840000,0005C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10549 0,10549
Materials:

0,280000,280001,000B057-06IL =xEmulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència
tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

0,000871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,44429

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,44429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

P9L1-E980 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05793/R 19,310000,003A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05793 0,05793
Maquinària:

0,08457/R 28,190000,003C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08457 0,08457
Materials:

0,260000,260001,000B057-06II =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,26000 0,26000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,000871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,40337

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P9Z3-DP58 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58620/R 19,540000,030A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,65700/R 21,900000,030A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 1,24320 1,24320
Materials:

0,024891,220000,0204B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

3,516002,930001,200B0B8-108A =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,54089 3,54089

0,018651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,80274

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,80274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,00m Instal.lació de barrera de formigó durant el termini de
l'obra , prefabricada, per a una classe de contenció
alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B,
amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m
segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey
asimetrica, de 47cm d'amplària a la base, 100 cm
d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb
elements reflectants i lluminaries d'obra, , amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada sense fixar al terra amb el desmuntatge
inclòs i retirada.

PB25-54CT Rend.: 2,130P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43008/R 18,240000,167A0D-0007 =xPeónh

1,71704/R 21,900000,167A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 3,14712 3,14712
Maquinària:

1,80469/R 48,050000,080C152-0039 =xCamión grúa de 5 th

Subtotal... 1,80469 1,80469
Materials:
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45,0000045,000001,000BBM2-0SHV =xBarrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex
de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió
dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, de 47 cm d'amplària a la
base, 100 cm d'alçària i 200 cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces, per a
col·locar sense fixar al terra

m

Subtotal... 45,00000 45,00000

0,047211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,99902

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,99902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,74u Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBI-567O Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,36000/R 18,240001,500A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 27,36000 27,36000
Materials:

214,11000214,110001,000BBL1-0RML =xPlaca de orientación o situación, de 95x195 cm, con
pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

u

Subtotal... 214,11000 214,11000

0,273601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 241,74360

0,00%DESPESES INDIRECTES

241,74360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,70u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5674 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,24000/R 18,240001,000A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 18,24000 18,24000
Materials:

32,2800032,280001,000BBL1-0RMM =xPlaca triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

u

Subtotal... 32,28000 32,28000

0,182401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,70240

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,70240COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €56,40u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5677 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,24000/R 18,240001,000A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 18,24000 18,24000
Materials:

37,9800037,980001,000BBL1-0RMQ =xPlaca circular, de D 60 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

u

Subtotal... 37,98000 37,98000

0,182401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,40240

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,40240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,60m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

PD72-EUDP Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,85000/R 19,540002,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

56,57500/R 22,630002,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 105,42500 105,42500
Materials:

61,5978060,390001,020BD77-1JOA =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 61,59780 61,59780

1,581381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,60417

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,60417COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,16u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge i amb marc i
tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol ''
ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu
muntatge en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou
el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

PDK4-AJS5 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,06400/R 18,240001,100A0D-0007 =xPeónh

12,04500/R 21,900000,550A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 32,10900 32,10900
Maquinària:

13,69500/R 45,650000,300C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 13,69500 13,69500
Materials:

4,7431761,440000,0772B06E-12DD =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

19,1300019,130001,000BDK2-1KNG =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 23,87317 23,87317

0,481641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,15881

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,15881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,89u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge i amb marc i
tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol ''
ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu
muntatge en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou
el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

PDK4-AJS7 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,24000/R 18,240001,000A0D-0007 =xPeónh

10,95000/R 21,900000,500A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 29,19000 29,19000
Maquinària:

9,13000/R 45,650000,200C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 9,13000 9,13000
Materials:
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3,4836561,440000,0567B06E-12DD =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

14,6500014,650001,000BDK2-1KNI =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,13365 18,13365

0,437851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,89150

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,89150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

PG33-E68Q Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97550/R 19,510000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,13150/R 22,630000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,10700 2,10700
Materials:

1,703401,670001,020BG33-G2T6 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,70340 1,70340

0,031611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,84201

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,84201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,59m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

PG33-E69W Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29265/R 19,510000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,33945/R 22,630000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,63210 0,63210
Materials:
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0,948600,930001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 0,94860 0,94860

0,009481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,59018

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,59018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

PG33-E6AC Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78040/R 19,510000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,90520/R 22,630000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,68560 1,68560
Materials:

2,550002,500001,020BG33-G2RM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 2,55000 2,55000

0,025281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,26088

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,61m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

PG33-E6AF Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78040/R 19,510000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,90520/R 22,630000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,68560 1,68560
Materials:
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3,896403,820001,020BG33-G2RL =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 3,89640 3,89640

0,025281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,60728

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,60728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,83m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PG33-E6E6 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97550/R 19,510000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,13150/R 22,630000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,10700 2,10700
Materials:

12,6888012,440001,020BG33-G2WS =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 12,68880 12,68880

0,031611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,82741

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,82741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,03m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

PG3B-E7CV Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90200/R 19,510000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,52600/R 22,630000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8,42800 8,42800
Materials:

1,315801,290001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
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0,160000,160001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,47580 1,47580

0,126421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,03022

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,03022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,84u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BH Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18966/R 19,510000,266A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,01958/R 22,630000,266A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,20924 11,20924
Materials:

7,500007,500001,000BGD5-06SQ =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

u

3,960003,960001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 11,46000 11,46000

0,168141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,83738

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,83738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.510,96u Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model
FLIT 1L, C FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2,
de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K
F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.

PHM2-DBET Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16516/R 19,510000,316A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,56000/R 18,240000,250A0D-0007 =xPeónh

7,15108/R 22,630000,316A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 17,87624 17,87624
Maquinària:

12,59260/R 39,850000,316C150-002X =xCamión con cesta de 10 m de altura como máximoh

Subtotal... 12,59260 12,59260
Materials:
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14,8684861,440000,242B06E-12CD =xHormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

m3

1.425,300001.425,300001,000BHM2-0FH5 =xColumna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model
FLIT 1L, C FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2,
de SALVI, amb lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K
F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

u

40,0500040,050001,000BHW8-06IY =xParte proporcional de accesorios para columnasu

Subtotal... 1.480,21848 1.480,21848

0,268141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.510,95546

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.510,95546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,02m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

PR31-8RXG Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59720/R 26,620000,060A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,59720 1,59720
Maquinària:

3,70838/R 51,150000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,70838 3,70838
Materials:

26,6952015,890001,680B03J-0K8H =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 26,69520 26,69520

0,023961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,02474

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,02474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,14m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

PR31-8RXI Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59720/R 26,620000,060A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,59720 1,59720
Maquinària:

3,70838/R 51,150000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,70838 3,70838
Materials:
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36,8117818,940001,9436B03J-0K8K =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mmt

Subtotal... 36,81178 36,81178

0,023961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,14132

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,14132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,31m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

PR36-8RV4 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32400/R 26,620000,200A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,32400 5,32400
Maquinària:

4,32218/R 51,150000,0845C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,32218 4,32218
Materials:

42,5848536,870001,155BR3D-21GI =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 42,58485 42,58485

0,079861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,31089

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,31089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.799,87u Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres,
inclòs la senyalització, itineraris, pasareles i accès
provisional per vianants i a les finques privades.

SS01000F2 Rend.: 1,000P- 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €349,36m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

14524CAH Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

113,31268113,312681,000E45218C3 =xFormigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

98,207401,6367960,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

137,8372027,567445,000E4D22A23 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 349,35728 349,35728

COST DIRECTE 349,35728

0,00%DESPESES INDIRECTES

349,35728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.282,73u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5
m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

PD01-5CHH Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

47,7411947,741191,000PDB3-E9EI =xSolera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm

u

822,22347234,920993,500PDB6-5CB9 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

m

194,4784816,2065412,000PDBD-DOCQ =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4

u

218,29094218,290941,000PDBF-DFWF =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

u

Subtotal... 1.282,73408 1.282,73408

COST DIRECTE 1.282,73408

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.282,73408COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,96m Prisma de canalització de 40x70 cm, per a
instal·lacions de serveis format per 6 Tubs corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de diàmetre nominal
i 2 de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades. Recobert per formigó
HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot
instal.lat d'acord amb el normes de la companyia de
serveis. 

PR0006090 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33048/R 27,540000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,55200/R 23,000000,024A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,88248 0,88248
Materials:

16,6740059,550000,280B064300C =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

0,150000,150001,000BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,713000,230003,100BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 17,53700 17,53700
Partides d'obra:

14,143253,367444,200PG2N-EUGQ =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

m

6,398572,908442,200PG2N-EUGV =xTubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada

m

Subtotal... 20,54182 20,54182

COST DIRECTE 38,96130

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,96130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSITCAPÍTOL 00
0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSITTITOL 3 00
0.1.1. -PROTECCIONS PROVISIONALSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Instal.lació de barrera de formigó durant el termini de l'obra , prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de
contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, de 47cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb
elements reflectants i lluminaries d'obra, , amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense
fixar al terra  amb el desmuntatge inclòs i retirada.

1 PB25-54CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 2,000 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

m Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de pintura, mitjançant fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

2 DMS010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dues vegades 650,000 3,000 2,000 3.900,000

TOTAL AMIDAMENT 3.900,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSITCAPÍTOL 00
0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSITTITOL 3 00
0.1.2. -SENYALITZACIÓ D'OBRATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 PBBJ-5674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 PBBJ-5677

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1,
inclòsl suport

3 GBB4B100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desplaçament de carril 2,000 1,500 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Zona d'obres 2,000 1,500 1,500 4,500

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclosses les mesures de
seguretat viària necessaries, per poder fer els treballs amb els desviaments de trànsit necessaris.

4 HBA1E214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 3,000 1.950,000

TOTAL AMIDAMENT 1.950,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de
color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

5 HBA31214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fletxes 5,000 2,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Velocitat 5,000 2,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 PBBI-567O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.2. -DEMOLICIONSTITOL 3 01
1.2.1. -ELEMENTS D'EQUIPAMENT, SENYALIT. I PROTEC.TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa per perfil d'acer dobre onda amb sistema de protecció per motoristes
i suports cada dos metres

1 P214E-52UD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions

2 P214E-H8NJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges per tancament de parcel·la, amb una alçada de 2 m, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització,  càrrega manual sobre camió o contenidor.

3 DUV060

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

4 G21B4001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.2. -DEMOLICIONSTITOL 3 01
1.2.2. - FERMS I PAVIMENTSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

1 DMC010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 420,000 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

m² Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

2 DMX021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 1,500 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

3 DMF020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 420,000 1,250 525,000

TOTAL AMIDAMENT 525,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.2. -DEMOLICIONSTITOL 3 01
1.2..3. -MUR DRENATGETITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor1 K2148234

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Drenatge 1,100 1,000 0,300 2,000 0,660

TOTAL AMIDAMENT 0,660

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 K2192311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000 0,070 0,630

TOTAL AMIDAMENT 0,630

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENYTITOL 3 02
1.3.1. -MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm; i càrrega a camió.

1 ACA020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 5,000 2.125,000

C#*D#*E#*F#2 Drenatge 226,000 226,000

TOTAL AMIDAMENT 2.351,000

m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.2 ACE020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caixa de paviment

2 Secció tipus 1

C#*D#*E#*F#3 Tram 0/ 65m 65,000 3,800 0,300 74,100

C#*D#*E#*F#4 Tram 124/ 180m 56,000 3,800 0,300 63,840

C#*D#*E#*F#5 Tram 270/ 350m 80,000 3,800 0,300 91,200

C#*D#*E#*F#6 Tram 410/ 420m 10,000 3,800 0,300 11,400

C#*D#*E#*F#8 Graonat de formigó ciclopi 2,500 2,500 0,200 1,250

TOTAL AMIDAMENT 241,790

m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

3 ACE040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base micropilots 170,000 1,000 0,500 85,000

C#*D#*E#*F#2 Biga formigó secció tipus 2 170,000 0,300 0,500 25,500

C#*D#*E#*F#3 Fonaments secció tipus 3 40,000 0,800 1,000 32,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#5 Vorada 420,000 0,200 0,600 50,400

C#*D#*E#*F#6 Fonament fanal 21,000 0,400 0,400 0,500 1,680

C#*D#*E#*F#7 Drenatge 35,000 0,600 0,800 16,800

C#*D#*E#*F#8 Excavació jardineria 397,640 1,000 0,500 198,820

C#*D#*E#*F#10 Xarxa d'enllumenat public i
telecomunicacions

420,000 0,400 0,800 134,400

C#*D#*E#*F#11 Traspassos 15,000 0,400 0,800 5,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 568,600

m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de
la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

4 ACC020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caixa de paviment

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus 1 65,000 3,800 0,300 74,100

C#*D#*E#*F#3 55,000 3,800 0,300 62,700

C#*D#*E#*F#4 65,000 3,800 0,300 74,100

C#*D#*E#*F#8 Reomplert secció tipus 2 170,000 0,400 0,500 34,000

C#*D#*E#*F#9 Reomplert secció tipus 3 40,000 3,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 364,900

m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un
acabat geomètric.

5 ACP030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base micropilots 170,000 1,000 0,500 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

6 F228A60F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub drenatge 35,000 0,600 0,450 9,450

TOTAL AMIDAMENT 9,450

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM7 P2241-52SN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caixa de paviment

2 Secció tipus 1

C#*D#*E#*F#3 Tram 0/ 65m 65,000 2,400 156,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 124/ 180m 56,000 2,400 134,400

C#*D#*E#*F#5 Tram 270/ 350m 80,000 2,400 192,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 410/ 420m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#8 Graonat de formigó ciclopi 2,500 2,500 6,250

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

9 Secció tipus 3

C#*D#*E#*F#10 Tram  228/230 m 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#11 Tram  230/240 m 10,000 1,600 16,000

C#*D#*E#*F#12 Tram  240/250 m 10,000 1,600 16,000

C#*D#*E#*F#13 Tram  250/260 m 10,000 1,600 16,000

C#*D#*E#*F#14 Tram  260/270 m 10,000 1,600 16,000

TOTAL AMIDAMENT 579,850

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENYTITOL 3 02
1.3.2. -TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

1 F2R642A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició canal de formigó 45,000 0,150 1,200 8,100

C#*D#*E#*F#2 Demolició de ferm asfàltic 525,000 0,100 1,200 63,000

C#*D#*E#*F#3 Excavació de caixa en terreny de trànsit 241,790 1,200 290,148

C#*D#*E#*F#4 Excavació de rases 568,600 1,200 682,320

C#*D#*E#*F#5 Enderroc mur formigó 0,660 1,200 0,792

C#*D#*E#*F#6 Esbrossada i neteja de terreny 2.351,000 0,050 1,200 141,060

C#*D#*E#*F#7 Enderroc de solera 0,630 1,200 0,756

TOTAL AMIDAMENT 1.186,176

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 P2RA-EU7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició canal de formigó 45,000 0,150 1,200 8,100

C#*D#*E#*F#2 Demolició de ferm asfàltic 525,000 0,100 1,200 63,000

C#*D#*E#*F#3 Excavació de caixa en terreny de trànsit 241,790 1,200 290,148

C#*D#*E#*F#4 Excavació de rases 568,600 1,200 682,320

C#*D#*E#*F#5 Enderroc mur formigó 0,660 1,200 0,792

C#*D#*E#*F#6 Esbrossada i neteja de terreny 2.351,000 0,050 1,200 141,060

C#*D#*E#*F#7 Enderroc de solera 0,630 1,200 0,756

TOTAL AMIDAMENT 1.186,176

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONSTITOL 3 03
1.4.1. -MICROPILOTSTITOL 4 01

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 7

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a l'execució de micropilons, a una distància de fins a 50 km.1 CPM001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de diàmetre nominal, compost de perfil tubular amb rosca, d'acer EN ISO
11960 N-80, amb límit elàstic 562 N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, i beurada de ciment CEM I
42,5N, amb una relació aigua/ciment de 0,4 dosificada en pes, abocada per l'interior de l'armadura mitjançant sistema
d'injecció única global (IU); per a fonamentació, i càrrega manual a camió o contenidor de les restes del material de reblert i
altres deixalles produïts durant els treballs, instal.lat amb equip que pugui operar amb un espai de 115 cm disponible.

2 CPM010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 M1 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#2 M2 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#3 M3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 M4 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#5 M5 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#6 M6 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#7 M7 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#8 M8 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 M9 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#10 M10 4,900 4,900

C#*D#*E#*F#11 M11 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#12 M12 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#13 M13 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#14 M14 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#15 M15 4,300 4,300

C#*D#*E#*F#16 M16 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#17 M17 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#18 M18 4,600 4,600

C#*D#*E#*F#19 M19 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#20 M20 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#21 M21 4,900 4,900

C#*D#*E#*F#22 M22 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#23 M23 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#24 M24 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#25 M25 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#26 M26 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#27 M27 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#28 M28 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#29 M29 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#30 M30 4,600 4,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#31 M31 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#32 M32 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#33 M33 4,900 4,900

C#*D#*E#*F#34 M35 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#35 M36 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#36 M37 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#37 M38 5,100 5,100

C#*D#*E#*F#38 M39 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#39 M40 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#40 M41 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#41 M42 5,700 5,700

C#*D#*E#*F#42 M43 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#43 M44 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#44 M45 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 215,800

U Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer.3 0414101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONSTITOL 3 03
1.4.2. -MURS DE FORMIGÓ CICLOPITITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de pantalla de formigó armat,
de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

1 EHN020B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram  228/230 m 2,000 1,600 2,000 6,400

C#*D#*E#*F#2 Tram  230/240 m 10,000 1,600 2,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Tram  240/250 m 10,000 1,500 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 Tram  250/260 m 10,000 1,600 2,000 32,000

C#*D#*E#*F#5 Tram  260/270 m 10,000 1,300 2,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 126,400

m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en central i abocament des de camió (60% de volum) i boles
de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació de mur de contenció H<3 m.

2 CHH010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#1 Tram  228/230 m 2,000 0,800 1,600 2,560

C#*D#*E#*F#2 Tram  230/240 m 10,000 0,800 1,600 12,800

C#*D#*E#*F#3 Tram  240/250 m 10,000 0,800 1,500 12,000

C#*D#*E#*F#4 Tram  250/260 m 10,000 0,800 1,600 12,800

C#*D#*E#*F#5 Tram  260/270 m 10,000 0,800 1,300 10,400

TOTAL AMIDAMENT 50,560

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONSTITOL 3 03
1.4.3. -MURS DE FORMIGÓ ARMATTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i
separadors.

1 CHA010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,440 75,000 4.158,000

TOTAL AMIDAMENT 4.158,000

m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de pantalla de formigó armat,
de fins a 3 m d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

2 EHN020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 63/ 70 m 7,000 0,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Tram 70/ 80 m 10,000 1,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 80/ 90 m 10,000 1,300 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 90/ 100 m 10,000 0,800 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 100/ 110 m 10,000 0,500 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 110/ 120 m 10,000 0,500 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 Tram 120/ 125 m 5,000 0,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 Tram 180/ 190 m 10,000 0,800 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 Tram 190/ 200 m 10,000 1,200 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#10 Tram 200/ 210 m 10,000 1,200 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#11 Tram 210/ 220 m 10,000 1,200 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#12 Tram 220/ 228 m 8,000 1,100 2,000 17,600

C#*D#*E#*F#13 Tram 350/ 360 m 10,000 1,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#14 Tram 360/ 370 m 10,000 1,200 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#15 Tram 370/ 380 m 10,000 1,300 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#16 Tram 380/ 390 m 10,000 1,500 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#17 Tram 390/ 400 m 10,000 1,800 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#18 Tram 400/ 410 m 10,000 1,100 2,000 22,000

C#*D#*E#*F#19 Tram 410/ 420 m 10,000 0,600 2,000 12,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 369,600

m³ Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

3 CHH005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 63/ 70 m 7,000 0,300 0,100 0,210

C#*D#*E#*F#2 Tram 70/ 80 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#3 Tram 80/ 90 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#4 Tram 90/ 100 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#5 Tram 100/ 110 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#6 Tram 110/ 120 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#7 Tram 120/ 125 m 5,000 0,300 0,100 0,150

C#*D#*E#*F#8 Tram 180/ 190 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#9 Tram 190/ 200 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#10 Tram 200/ 210 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#11 Tram 210/ 220 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#12 Tram 220/ 228 m 8,000 0,300 0,100 0,240

C#*D#*E#*F#13 Tram 350/ 360 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#14 Tram 360/ 370 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#15 Tram 370/ 380 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#16 Tram 380/ 390 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#17 Tram 390/ 400 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#18 Tram 400/ 410 m 10,000 0,300 0,100 0,300

C#*D#*E#*F#19 Tram 410/ 420 m 10,000 0,300 0,100 0,300

TOTAL AMIDAMENT 5,400

m³ Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i abocament amb bomba, per a formació de mur.4 ENH030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 63/ 70 m 7,000 0,500 0,300 1,050

C#*D#*E#*F#2 Tram 70/ 80 m 10,000 1,000 0,300 3,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 80/ 90 m 10,000 1,300 0,300 3,900

C#*D#*E#*F#4 Tram 90/ 100 m 10,000 0,800 0,300 2,400

C#*D#*E#*F#5 Tram 100/ 110 m 10,000 0,500 0,300 1,500

C#*D#*E#*F#6 Tram 110/ 120 m 10,000 0,500 0,300 1,500

C#*D#*E#*F#7 Tram 120/ 125 m 5,000 0,500 0,300 0,750

C#*D#*E#*F#8 Tram 180/ 190 m 10,000 0,800 0,300 2,400

C#*D#*E#*F#9 Tram 190/ 200 m 10,000 1,200 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#10 Tram 200/ 210 m 10,000 1,200 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#11 Tram 210/ 220 m 10,000 1,200 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#12 Tram 220/ 228 m 8,000 1,100 0,300 2,640

C#*D#*E#*F#13 Tram 350/ 360 m 10,000 1,000 0,300 3,000

C#*D#*E#*F#14 Tram 360/ 370 m 10,000 1,200 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#15 Tram 370/ 380 m 10,000 1,300 0,300 3,900

EUR
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C#*D#*E#*F#16 Tram 380/ 390 m 10,000 1,500 0,300 4,500

C#*D#*E#*F#17 Tram 390/ 400 m 10,000 1,800 0,300 5,400

C#*D#*E#*F#18 Tram 400/ 410 m 10,000 1,100 0,300 3,300

C#*D#*E#*F#19 Tram 410/ 420 m 10,000 0,600 0,300 1,800

TOTAL AMIDAMENT 55,440

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.5. -ESTRUCTURESTITOL 3 04
1.5.1. -ESTRUCTURA METÀL.LICATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1 P442-DFZO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 IPE 270

C#*D#*E#*F#2 Tram 63/ 70 m 7,000 36,100 252,700

C#*D#*E#*F#3 Tram 70/ 80 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 80/ 90 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 90/ 100 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 100/ 110 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#7 Tram 110/ 120 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#8 Tram 120/ 125 m 5,000 36,100 180,500

C#*D#*E#*F#9 Tram 180/ 190 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#10 Tram 190/ 200 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#11 Tram 200/ 210 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#12 Tram 210/ 220 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#13 Tram 220/ 228 m 8,000 36,100 288,800

C#*D#*E#*F#14 Tram 350/ 360 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#15 Tram 360/ 370 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#16 Tram 370/ 380 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#17 Tram 380/ 390 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#18 Tram 390/ 400 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#19 Tram 400/ 410 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#20 Tram 410/ 420 m 10,000 36,100 361,000

C#*D#*E#*F#22 Platina 140,15 45,000 0,150 16,500 111,375

C#*D#*E#*F#24 Riostra IPN 220 1,100 17,000 31,100 581,570

TOTAL AMIDAMENT 7.190,945

kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

2 E442J037

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Platina 140,15 45,000 0,150 16,500 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Platina 200,10 420,000 15,700 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Platina rectangular L 280+90 420,000 30,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.5. -ESTRUCTURESTITOL 3 04
1.5.2. -ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMATTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.

1 EHV020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 63/ 70 m 7,000 0,100 0,290 0,203

C#*D#*E#*F#2 Tram 70/ 80 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#3 Tram 80/ 90 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#4 Tram 90/ 100 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#5 Tram 100/ 110 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#6 Tram 110/ 120 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#7 Tram 120/ 125 m 5,000 0,100 0,290 0,145

C#*D#*E#*F#8 Tram 180/ 190 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#9 Tram 190/ 200 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#10 Tram 200/ 210 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#11 Tram 210/ 220 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#12 Tram 220/ 228 m 8,000 0,100 0,290 0,232

C#*D#*E#*F#13 Tram 350/ 360 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#14 Tram 360/ 370 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#15 Tram 370/ 380 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#16 Tram 380/ 390 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#17 Tram 390/ 400 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#18 Tram 400/ 410 m 10,000 0,100 0,290 0,290

C#*D#*E#*F#19 Tram 410/ 420 m 10,000 0,100 0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 5,220

m² Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 100
cm d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, capa de compressió de 5 cm. Recolzada directament sobre bigues
de cantell o murs de càrrega; capa de compressió de formigó HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
mallat  d'acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 10 kg/m². Inclús filferro de lligar.

2 EPF010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 63/ 70 m 7,000 2,400 16,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#2 Tram 70/ 80 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 80/ 90 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 90/ 100 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 100/ 110 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 110/ 120 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#7 Tram 120/ 125 m 5,000 2,400 12,000

C#*D#*E#*F#8 Tram 180/ 190 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#9 Tram 190/ 200 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#10 Tram 200/ 210 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#11 Tram 210/ 220 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#12 Tram 220/ 228 m 8,000 2,400 19,200

C#*D#*E#*F#13 Tram 350/ 360 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#14 Tram 360/ 370 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#15 Tram 370/ 380 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#16 Tram 380/ 390 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#17 Tram 390/ 400 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#18 Tram 400/ 410 m 10,000 2,400 24,000

C#*D#*E#*F#19 Tram 410/ 420 m 10,000 2,400 24,000

TOTAL AMIDAMENT 432,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta per a deixar el formigó vist3 E4D8D520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170,000 0,300 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.6. -CANALITZACIONSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 FDK262M8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm, col·locada ancorada al formigó.2 FD5ZAKFJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 14

u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

3 PD01-5CHH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

4 PD72-EUDP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

5 FD56FEC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Connexions de les noves canonades a la xarxa existent6 0200050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIUCAPÍTOL 01
1.7. -PAVIMENTS DRENANTSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en central i abocament des de camió (60% de volum) i boles
de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació de mur de contenció H<3 m.

1 CHH010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó per graonat 6,500 0,800 5,200

TOTAL AMIDAMENT 5,200

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist2 E3CDC120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encofrat per graonat 3,000 0,300 3,000 2,700

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 2,700

m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

3 14524CAH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Murets deflector de formigó 1,200 0,900 0,200 2,000 0,432

TOTAL AMIDAMENT 0,432

m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana4 PR31-8RXG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 226,000 0,150 33,900

TOTAL AMIDAMENT 33,900

m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana5 PR31-8RXI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 226,000 0,100 22,600

TOTAL AMIDAMENT 22,600

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.1. -BASES I SUBBASESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 P938-DFU8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caixa de paviment

2 Secció tipus 1

C#*D#*E#*F#3 Tram 0/ 65m 65,000 2,400 0,100 15,600

C#*D#*E#*F#4 Tram 124/ 180m 56,000 2,400 0,100 13,440

C#*D#*E#*F#5 Tram 270/ 350m 80,000 2,400 0,100 19,200

C#*D#*E#*F#6 Tram 410/ 420m 10,000 2,400 0,100 2,400

9 Secció tipus 3

C#*D#*E#*F#10 Tram 228/ 270m 42,000 1,600 0,100 6,720

TOTAL AMIDAMENT 57,360

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.2. -PAVIMENTSTITOL 3 02
2.2.1. -PAVIMENTS DE FORMIGÓTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 16

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1 P9Z3-DP58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Secció tipus 1

C#*D#*E#*F#2 Tram 0/ 65m 65,000 2,800 182,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 124/ 180m 56,000 2,800 156,800

C#*D#*E#*F#4 Tram 270/ 350m 80,000 2,800 224,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 410/ 420m 10,000 2,800 28,000

7 Secció tipus 3

C#*D#*E#*F#8 Tram 228/ 270m 42,000 2,800 117,600

TOTAL AMIDAMENT 708,400

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió acabat a l'àcid.

2 E93618B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Secció tipus 1

C#*D#*E#*F#2 Tram 0/ 65m 65,000 2,800 182,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 124/ 180m 56,000 2,800 156,800

C#*D#*E#*F#4 Tram 270/ 350m 80,000 2,800 224,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 410/ 420m 10,000 2,800 28,000

7 Secció tipus 3

C#*D#*E#*F#8 Tram 228/ 270m 42,000 2,800 117,600

TOTAL AMIDAMENT 708,400

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des
de camió acabat a l'àcid.

3 E9361861

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Secció tipus 2

C#*D#*E#*F#2 Tram 63/ 70 m 7,000 2,800 19,600

C#*D#*E#*F#3 Tram 70/ 80 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 80/ 90 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 90/ 100 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 100/ 110 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#7 Tram 110/ 120 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#8 Tram 120/ 125 m 5,000 2,800 14,000

C#*D#*E#*F#9 Tram 180/ 190 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#10 Tram 190/ 200 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#11 Tram 200/ 210 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#12 Tram 210/ 220 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#13 Tram 220/ 228 m 8,000 2,800 22,400

C#*D#*E#*F#14 Tram 350/ 360 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#15 Tram 360/ 370 m 10,000 2,800 28,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#16 Tram 370/ 380 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#17 Tram 380/ 390 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#18 Tram 390/ 400 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#19 Tram 400/ 410 m 10,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#20 Tram 410/ 420 m 10,000 2,800 28,000

TOTAL AMIDAMENT 504,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.2. -PAVIMENTSTITOL 3 02
2.2.2. -PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

1 P9L1-E97R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C-31 420,000 1,250 525,000

TOTAL AMIDAMENT 525,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m22 P9L1-E980

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C-31 420,000 1,250 525,000

TOTAL AMIDAMENT 525,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

3 P9H5-E87Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C-31 420,000 1,250 0,100 2,400 126,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

4 F9H111E1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C-31 420,000 1,250 0,060 2,400 75,600

TOTAL AMIDAMENT 75,600

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.3. -VORADES I PROTECCIONS ESCOCELLSTITOL 3 03
2.3.1. -MINI NEW JERSEYTITOL 4 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base simple de 450 x420x 2000 mm de 330 kg/ml , totalment instal.lat.1 P975-DSTY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 412,000 412,000

TOTAL AMIDAMENT 412,000

u Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY2 0301001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.4. -PROTECCIONS DE SEGURETATTITOL 3 04
2.4.1. -BARANESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta segons detall constructiu, travesser inferior, muntants cada 150 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols, totalment instal.lada

1 FB122AAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 420,000 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIATITOL 3 05
2.5.1. -SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat1 FBBZ1110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 3,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecànicament

2 FBB14252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecànicament

3 FBB24201

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

4 FBB14121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIATITOL 3 05
2.5.2. -SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 FBA1F515

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 4,000 2.600,000

TOTAL AMIDAMENT 2.600,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.6. -MOBILIARI URBÀTITOL 3 06
2.6.1. -BANCTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i protecció fungicida model TRAMET BANCA de ESCOFET, de 250 cm
de llargària, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb
fixacions mecàniques

1 FQ115HA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARICAPÍTOL 02
2.7. -JARDINERIATITOL 3 07
2.7.1. -CONDICIONAMENT DEL SÒLTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 PR36-8RV4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 397,640 1,000 0,500 198,820

TOTAL AMIDAMENT 198,820

u Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta, Lavanda i Romani a iguals proporcions amb una quantia de 4 per m2, de
30 cm d'alçada mínima, amb contenidor.

2 FR492D31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.600,000 1.600,000

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al
35 %, i amb primer reg

3 FR6B1154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.600,000 1.600,000

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

4 FR41522B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

5 FR61236A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 03
3.1. -ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 01
3.1.1. CABLEJAT I MECANISMESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 280,000 280,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

2 PG33-E6AF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

3 PG33-E69W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 4,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

4 PG33-E68Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra fanal 2,500 21,000 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 PG33-E6E6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra6 PG3B-E7CV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 425,000

TOTAL AMIDAMENT 425,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

7 PGD1-E3BH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 L2 10,000 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Ut Subministre, connexió i col.locació de caixa seccionadora de poliester, model claved o similar, instal.lada en columna o al
interior de caixa empotrada a façana, amb incorporació de fusibles corresponents.

8 FDK2A4F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Partida d'abonament íntegre per a les feines d'instal.lació dels cables pel travessament de la C31 per l'estructura metàl.lica
existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins a tauler, mitjançant tubular cargolat a pilar o hastial, idèntic a
l'existent i connexió de funda a caixa existent en tauler, ampliació d'entrada i sortida, segellat amb premsaestopes. Inclou
la possibilitat de la substitució per caixes noves més grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic des-soldant la unió entre muntant i tubular passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt de llum Prim del costat mar de l'interior del passamà, i substitució
per una altra amb cabuda per a pas de les 3 línies, la de la Prim i les dues noves, amb compliment del REBT. Un cop
travessat el tauler, idèntica maniobra per a desembarcar fins a nou pericó construït en la banda mar: d'interior del passamà
a caixa (també a modificar), de caixa a tub descendent per hastial fins a pericó en terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i muntants, galvanitzat en fred i pintura, previ decapat de la zona i neteja
de base de pintura, i aplicació d'una primera capa d'emprimació d'adherència i dues capes d'acabat per a exteriors sobre
suport metàl.lic, prescripcions a definir per la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els dos pericons a ambdós marges de la carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes de cables, a color segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular passamà, de l'adaptació dels forats de connexió, si resulta necessari. 

9 0301311

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 03
3.1. -ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 01
3.1.2. LLUMINÀRIESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2, de SALVI,
amb lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS PLATA G2 P: 15W, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

1 PHM2-DBET

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 L2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 03
3.1. -ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 01
3.1.3. -CANALITZACIONSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL
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m Prisma de canalització de 40x70 cm, per a instal·lacions de serveis format per 6 Tubs corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de diàmetre nominal i 2 de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades. Recobert per formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot instal.lat
d'acord amb el normes de la companyia de serveis. 

1 PR0006090

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa enllumenat i telecomunicacions 425,000 425,000

C#*D#*E#*F#2 Traspassos 15,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per
a drenatge i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i
el seu muntatge en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

2 PDK4-AJS7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per
a drenatge i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol '' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i
el seu muntatge en obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als tubs que arriben a la troneta. 

3 PDK4-AJS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Traspasos de carretera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

4 FDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Traspasos de carretera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 FDKZH9C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 03
3.2. - MILLORA ENLLUMENAT EXISTENTTITOL 3 02
3.2.1. MILLORA ENLLUMENAT EXISTENTTITOL 4 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de LED.1 0302320

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.CAPÍTOL 04
4.1. -MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals per trobar les linies existents de dimensions màximes de fins a 4 m
de longitud  x 4 m  d'amplada x 3 m profunditat

1 GG230001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM2 G2242111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa d'enllumenat public i
telecomunicacions

425,000 0,400 170,000

C#*D#*E#*F#2 Traspassos 15,000 0,400 5,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.CAPÍTOL 04
4.2. -CANALITZACIONSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a rasa d'enllumenat1 FG221B2K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa d'enllumenat public i
telecomunicacions

425,000 425,000

C#*D#*E#*F#2 Traspassos 15,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2 FDK26E17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.CAPÍTOL 04
4.3. -PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm PN10 - Crta. C-31 amb equip de 15 Tn (H-15) per a creuament de
carretera, execució de perforació pilot en terreny rocós, eixamplament i col.locació de quatre canonades de PE 125 mm PN
10, amb soldadura i introducció de les canonades de material PE100 SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de
navegació F5, inclòs estudi de georadar amb desplaçament de l'equip tècnic, redacció de l'informe i elaboració del disseny
constructiu de la perforació.

1 0403001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_5 -SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05
5.1. -SEGURETAT I SALUT A L'OBRATITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres, inclòs la senyalització, itineraris, pasareles i accès provisional per
vianants i a les finques privades.

1 SS01000F2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  H120_2021_02OBRA 01
CAPITOL_6 -CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 06
6.1. -CONTROL DE QUALITATTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Programa de control, seguiment i ensaigs dels materials e instal.lacions a realitzar per laboratori homologat, inclòs el
control de recepció de materials, control de execuciói el control de obra acabada.

1 0441001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 3 0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 4 0.1.1. -PROTECCIONS PROVISIONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB25-54CT m Instal.lació de barrera de formigó durant el termini de l'obra ,
prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de
contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey asimetrica, de 47cm d'amplària a la base, 100
cm d'alçària i 200 cm de llargària, pintada de groc amb elements
reflectants i lluminaries d'obra, , amb part proporcional d'elements
de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra amb el
desmuntatge inclòs i retirada. (P - 75)

1.300,00050,00 65.000,00

2 DMS010 m Eliminació de marca vial longitudinal contínua , de pintura,
mitjançant fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 21)

3.900,0001,85 7.215,00

TITOL 4TOTAL 01.00.00.01 72.215,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_0.ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 3 0.1. -ACTUACIONS SEGURETAT DE TRÀNSIT00

TITOL 4 0.1.2. -SENYALITZACIÓ D'OBRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

4,00050,70 202,80

2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

10,00056,40 564,00

3 GBB4B100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, inclòsl
suport (P - 58)

10,500249,53 2.620,07

4 HBA1E214 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària,
amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització, inclosses les mesures de seguretat viària
necessaries, per poder fer els treballs amb els desviaments de
trànsit necessaris. (P - 60)

1.950,0000,68 1.326,00

5 HBA31214 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 61)

40,00020,11 804,40

6 PBBI-567O u Placa amb pintura reflectora TB-1 de 95x195 cm, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

4,000241,74 966,96

TITOL 4TOTAL 01.00.00.02 6.484,23

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2.1. -ELEMENTS D'EQUIPAMENT, SENYALIT. I PROTEC.01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214E-52UD m Retirada de barrera de seguretat metàl·lica , composa per perfil
d'acer dobre onda amb sistema de protecció per motoristes i
suports cada dos metres (P - 64)

650,0006,39 4.153,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 65)

6,00030,39 182,34

3 DUV060 m Desmuntatge i posterior muntatge de reixa i ancoratges per
tancament de parcel·la, amb una alçada de 2 m, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització, càrrega
manual sobre camió o contenidor. (P - 23)

100,00013,15 1.315,00

4 G21B4001 u Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de
superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 56)

1,00036,16 36,16

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 5.687,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2.2. - FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
(P - 19)

420,0003,64 1.528,80

2 DMX021 m² Demolició de de canal de formigó de drenatge 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 22)

45,0006,74 303,30

3 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de
gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

525,0006,22 3.265,50

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 5.097,60

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.2. -DEMOLICIONS01

TITOL 4 1.2..3. -MUR DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
62)

0,660194,82 128,58

2 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
63)

0,630150,70 94,94

TITOL 4TOTAL 01.01.01.03 223,52

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENY02

TITOL 4 1.3.1. -MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega

2.351,0002,10 4.937,10

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

a camió. (P - 9)

2 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. (P - 11)

241,7907,20 1.740,89

3 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. (P - 12)

568,60015,60 8.870,16

4 ACC020 m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa
en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la
pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir
la cota de subrasant. (P - 10)

364,90017,76 6.480,62

5 ACP030 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny
excepte en roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un
acabat geomètric. (P - 13)

85,0004,86 413,10

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 34)

9,45013,49 127,48

7 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 66)

579,8501,36 788,60

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 23.357,95

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.3. -CONDICIONAMENT DEL TERRENY02

TITOL 4 1.3.2. -TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 35)

1.186,1765,24 6.215,56

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

1.186,1768,00 9.489,41

TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 15.704,97

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.1. -MICROPILOTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CPM001 U Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a
l'execució de micropilons, a una distància de fins a 50 km. (P - 17)

1,0003.162,33 3.162,33

2 CPM010 m Micropiló de fins a 15 m de longitud i 88 mm de diàmetre nominal,
compost de perfil tubular amb rosca, d'acer EN ISO 11960 N-80,
amb límit elàstic 562 N/mm², de 88 mm de diàmetre exterior i 5,5
mm de gruix, i beurada de ciment CEM I 42,5N, amb una relació
aigua/ciment de 0,4 dosificada en pes, abocada per l'interior de
l'armadura mitjançant sistema d'injecció única global (IU); per a
fonamentació, i càrrega manual a camió o contenidor de les

215,800160,52 34.640,22

EUR
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restes del material de reblert i altres deixalles produïts durant els
treballs, instal.lat amb equip que pugui operar amb un espai de
115 cm disponible. (P - 18)

3 0414101 U Managuet i tram de tuberia de 1,50 m per recréixer. (P - 6) 45,00060,50 2.722,50

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 40.525,05

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.2. -MURS DE FORMIGÓ CICLOPI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHN020B m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. (P - 31)

126,40018,51 2.339,66

2 CHH010 m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació
de mur de contenció H<3 m. (P - 16)

50,56077,54 3.920,42

TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 6.260,08

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.4. -FONAMENTS I CONTENCIONS03

TITOL 4 1.4.3. -MURS DE FORMIGÓ ARMAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CHA010 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la
ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús filferro de lligar i
separadors. (P - 14)

4.158,0001,28 5.322,24

2 EHN020 m² Muntatge i desmuntatge en una cara de la pantalla, de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de pantalla de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana. Inclús passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. (P - 29)

369,60018,51 6.841,30

3 CHH005 m³ Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament
de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada. (P - 15)

5,40084,75 457,65

4 ENH030 m³ Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i
abocament amb bomba, per a formació de mur. (P - 32)

55,440147,61 8.183,50

TITOL 4TOTAL 01.01.03.03 20.804,69

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.5. -ESTRUCTURES04

EUR
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TITOL 4 1.5.1. -ESTRUCTURA METÀL.LICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P442-DFZO kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 68)

7.190,9451,88 13.518,98

2 E442J037 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 25)

0,0001,88 0,00

TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 13.518,98

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.5. -ESTRUCTURES04

TITOL 4 1.5.2. -ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHV020 m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricat en central amb ciment MR, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús filferro de lligar i separadors. (P - 30)

5,220603,46 3.150,06

2 EPF010 m² Llosa de 25 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars
prefabricades de formigó pretesat, de 20 cm de cantell i 100 cm
d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, capa de
compressió de 5 cm. Recolzada directament sobre bigues de
cantell o murs de càrrega; capa de compressió de formigó
HA-25/B/20/IIb fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
mallat d'acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia
aproximada de 10 kg/m². Inclús filferro de lligar. (P - 33)

432,00059,47 25.691,04

3 E4D8D520 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a cèrcols de directriu recta per a deixar el formigó vist (P - 26)

51,00078,23 3.989,73

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 32.830,83

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.6. -CANALITZACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK262M8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 45)

1,000156,97 156,97

2 FD5ZAKFJ u Reixa i bastiment per a interceptor de fosa grisa, de 80x80 cm,
col·locada ancorada al formigó. (P - 44)

1,000143,24 143,24

3 PD01-5CHH u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, i fins 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe

1,0001.282,73 1.282,73

EUR
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B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P -
79)

4 PD72-EUDP m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 80)

30,000168,60 5.058,00

5 FD56FEC2 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment
sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (P - 43)

30,00044,74 1.342,20

6 0200050 u Connexions de les noves canonades a la xarxa existent (P - 1) 1,000500,00 500,00

TITOL 3TOTAL 01.01.05 8.483,14

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_1-OBRES CONTRA L'ESCORRENTIU01

TITOL 3 1.7. -PAVIMENTS DRENANTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CHH010 m³ Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-25/P/40/IIa fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació
de mur de contenció H<3 m. (P - 16)

5,20077,54 403,21

2 E3CDC120 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments, per a
deixar el formigó vist (P - 24)

2,70058,11 156,90

3 14524CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 8)

0,432349,36 150,92

4 PR31-8RXG m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 100 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 92)

33,90032,02 1.085,48

5 PR31-8RXI m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 10 a 20 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 93)

22,60042,14 952,36

TITOL 3TOTAL 01.01.06 2.748,87

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.1. -BASES I SUBBASES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 69)

57,36024,69 1.416,22

TITOL 3TOTAL 01.02.01 1.416,22

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.2. -PAVIMENTS02

TITOL 4 2.2.1. -PAVIMENTS DE FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 74)

708,4004,80 3.400,32

EUR
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2 E93618B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
acabat a l'àcid. (P - 28)

708,40019,62 13.898,81

3 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió
acabat a l'àcid. (P - 27)

504,00014,51 7.313,04

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 24.612,17

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.2. -PAVIMENTS02

TITOL 4 2.2.2. -PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P -
72)

525,0000,44 231,00

2 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 73)

525,0000,40 210,00

3 P9H5-E87Q t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 71)

126,00059,83 7.538,58

4 F9H111E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 36)

75,60070,20 5.307,12

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 13.286,70

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.3. -VORADES I PROTECCIONS ESCOCELLS03

TITOL 4 2.3.1. -MINI NEW JERSEY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P975-DSTY m Pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY amb base simple de
450 x420x 2000 mm de 330 kg/ml , totalment instal.lat. (P - 70)

412,00045,02 18.548,24

2 0301001 u Peces de remat de pretil de formigó armat MINI NEW JERSEY (P
- 2)

4,000200,00 800,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 19.348,24

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.4. -PROTECCIONS DE SEGURETAT04

TITOL 4 2.4.1. -BARANES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de fusta segons detall
constructiu, travesser inferior, muntants cada 150 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb cargols,
totalment instal.lada (P - 37)

420,000180,01 75.604,20

TITOL 4TOTAL 01.02.04.02 75.604,20

EUR
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OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIA05

TITOL 4 2.5.1. -SENYALITZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ1110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra clavat (P - 42)

18,00014,24 256,32

2 FBB14252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 40)

3,000113,43 340,29

3 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 41)

2,000109,21 218,42

4 FBB14121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 39)

1,000104,74 104,74

TITOL 4TOTAL 01.02.05.01 919,77

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.5. -SENYALITZACIÓ VIÀRIA05

TITOL 4 2.5.2. -SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 38)

2.600,0001,41 3.666,00

TITOL 4TOTAL 01.02.05.02 3.666,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.6. -MOBILIARI URBÀ06

TITOL 4 2.6.1. -BANC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115HA3 u Banca de pi nordic FSC amb tractament autoclau i protecció
fungicida model TRAMET BANCA de ESCOFET, de 250 cm de
llargària, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 51)

4,0001.438,35 5.753,40

TITOL 4TOTAL 01.02.06.01 5.753,40

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_2 -PAVIMENTS I ELEMENTS DE MOBILIARI02

TITOL 3 2.7. -JARDINERIA07

TITOL 4 2.7.1. -CONDICIONAMENT DEL SÒL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 94)

198,82052,31 10.400,27

EUR
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2 FR492D31 u Subministrament de Cerrillo, Cervero, Ginesta, Lavanda i Romani
a iguals proporcions amb una quantia de 4 per m2, de 30 cm
d'alçada mínima, amb contenidor. (P - 53)

1.600,0003,36 5.376,00

3 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 55)

1.600,0001,09 1.744,00

4 FR41522B u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 52)

6,000141,76 850,56

5 FR61236A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
54)

6,000114,71 688,26

TITOL 4TOTAL 01.02.07.01 19.059,09

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.1. CABLEJAT I MECANISMES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 85)

280,0004,26 1.192,80

2 PG33-E6AF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 86)

300,0005,61 1.683,00

3 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 84)

84,0001,59 133,56

4 PG33-E68Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 83)

52,5003,84 201,60

5 PG33-E6E6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(P - 87)

100,00014,83 1.483,00

6 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 88)

425,00010,03 4.262,75

7 PGD1-E3BH u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 89)

21,00022,84 479,64

8 FDK2A4F0 Ut Subministre, connexió i col.locació de caixa seccionadora de
poliester, model claved o similar, instal.lada en columna o al

5,0005,52 27,60

EUR
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interior de caixa empotrada a façana, amb incorporació de
fusibles corresponents. (P - 47)

9 0301311 u Partida d'abonament íntegre per a les feines d'instal.lació dels
cables pel travessament de la C31 per l'estructura metàl.lica
existent, Inclou:
-Pujada des de pericó soterrat en costat muntanya fins a tauler,
mitjançant tubular cargolat a pilar o hastial, idèntic a l'existent i
connexió de funda a caixa existent en tauler, ampliació d'entrada i
sortida, segellat amb premsaestopes. Inclou la possibilitat de la
substitució per caixes noves més grans. 
-Des de la caixa, entrada dins del passamà metàl.lic des-soldant
la unió entre muntant i tubular passamà. 
-Retirada de l'actual funda i cable alimentador del punt de llum
Prim del costat mar de l'interior del passamà, i substitució per una
altra amb cabuda per a pas de les 3 línies, la de la Prim i les dues
noves, amb compliment del REBT. Un cop travessat el tauler,
idèntica maniobra per a desembarcar fins a nou pericó construït
en la banda mar: d'interior del passamà a caixa (també a
modificar), de caixa a tub descendent per hastial fins a pericó en
terreny.
-Restitució de les dues soldadures entre passamà i muntants,
galvanitzat en fred i pintura, previ decapat de la zona i neteja de
base de pintura, i aplicació d'una primera capa d'emprimació
d'adherència i dues capes d'acabat per a exteriors sobre suport
metàl.lic, prescripcions a definir per la DF.  
-Feines de cablejat interior de les tres línies entre els dos pericons
a ambdós marges de la carretera.
-Pintura de mimetització de les caixes i de les fundes de cables, a
color segons parament.
-Inclou la mecanització, en els muntants i el tubular passamà, de
l'adaptació dels forats de connexió, si resulta necessari. 
 (P - 3)

1,000675,00 675,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 10.138,95

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.2. LLUMINÀRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHM2-DBET u Columna d'acer galvanitzat de 4,5 m d'alçada model FLIT 1L, C
FLITS S (200x100) LAT M60 gris plata G2, de SALVI, amb
lluminaria L FLIT S1 M60 7Z 30K F2M2 VDR SP I140 GRIS
PLATA G2 P: 15W, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 90)

21,0001.510,96 31.730,16

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 31.730,16

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.1. -ENLLUMENAT PÚBLIC01

TITOL 4 3.1.3. -CANALITZACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR0006090 m Prisma de canalització de 40x70 cm, per a instal·lacions de
serveis format per 6 Tubs corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4 de 110 mm de
diàmetre nominal i 2 de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades. Recobert per formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

500,00038,96 19.480,00

EUR
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kg/m3 de ciment. Inclòs fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, tot instal.lat d'acord
amb el normes de la companyia de serveis.  (P - 91)

2 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge
i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol
'' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge en
obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als
tubs que arriben a la troneta.  (P - 82)

21,00056,89 1.194,69

3 PDK4-AJS5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, amb tub de PE 1'' al fons per a drenatge
i amb marc i tapa de fundició grisa per a suport de 25 T amb rètol
'' ENLLUMENAT PÚBLIC''. Inclou excavació i el seu muntatge en
obra i la tapa es soldarà al marc. S'inclou el poliuretà injectat als
tubs que arriben a la troneta. 
 (P - 81)

2,00070,16 140,32

4 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 49)

2,00090,44 180,88

5 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 48)

21,00068,42 1.436,82

TITOL 4TOTAL 01.03.01.03 22.432,71

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_3 -MILLORA INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

TITOL 3 3.2. - MILLORA ENLLUMENAT EXISTENT02

TITOL 4 3.2.1. MILLORA ENLLUMENAT EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0302320 PA Substitució d'il·luminació existent per lluminàries de LED. (P - 4) 1,0002.500,00 2.500,00

TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 2.500,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.1. -MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG230001 PA Apertura de rases de localització, amb mitjans manuals per trobar
les linies existents de dimensions màximes de fins a 4 m de
longitud  x 4 m  d'amplada x 3 m profunditat (P - 59)

3,00037,10 111,30

2 G2242111 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 57)

200,0009,70 1.940,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 2.051,30

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.2. -CANALITZACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG221B2K m Subministre i col·locació de cinta de senyalització per a rasa
d'enllumenat (P - 50)

500,0000,19 95,00

EUR
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2 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 46)

7,000599,57 4.196,99

TITOL 3TOTAL 01.04.02 4.291,99

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_4 -MILLORA INSTAL.LACIONS DE TELECOS.04

TITOL 3 4.3. -PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0403001 u Perforació horitzontal dirigida 4xPE diametre 125 mm PN10 -
Crta. C-31 amb equip de 15 Tn (H-15) per a creuament de
carretera, execució de perforació pilot en terreny rocós,
eixamplament i col.locació de quatre canonades de PE 125 mm
PN 10, amb soldadura i introducció de les canonades de material
PE100 SDR17 de 125 mm, utilització de sistema de navegació
F5, inclòs estudi de georadar amb desplaçament de l'equip tècnic,
redacció de l'informe i elaboració del disseny constructiu de la
perforació. (P - 5)

1,00042.842,00 42.842,00

TITOL 3TOTAL 01.04.03 42.842,00

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_5 -SEGURETAT I SALUT05

TITOL 3 5.1. -SEGURETAT I SALUT A L'OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SS01000F2 u Treballs de Seguretat i Salut a l'execució de les obres, inclòs la
senyalització, itineraris, pasareles i accès provisional per vianants
i a les finques privades. (P - 95)

1,00010.799,87 10.799,87

TITOL 3TOTAL 01.05.05 10.799,87

OBRA PRESSUPOST  H120_2021_0201

CAPÍTOL CAPITOL_6 -CONTROL DE QUALITAT06

TITOL 3 6.1. -CONTROL DE QUALITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0441001 PA Programa de control, seguiment i ensaigs dels materials e
instal.lacions a realitzar per laboratori homologat, inclòs el control
de recepció de materials, control de execuciói el control de obra
acabada. (P - 7)

1,0001.500,00 1.500,00

TITOL 3TOTAL 01.06.06 1.500,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 Capitol_0.Actuacions seguretat de trànsit 78.699,23
Capítol 01.01 Capitol_1-Obres contra l'escorrentiu 175.242,68
Capítol 01.02 Capitol_2 -Paviments i elements de mobiliari 163.665,79
Capítol 01.03 Capitol_3 -Millora instal.lacions elèctriques 66.801,82
Capítol 01.04 Capitol_4 -Millora instal.lacions de telecos. 49.185,29
Capítol 01.05 Capitol_5 -Seguretat i salut 10.799,87
Capítol 01.06 Capitol_6 -Control de qualitat 1.500,00

01 Pressupost  H120_2021_02Obra 545.894,68

545.894,68

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost H120_2021_02 545.894,68
545.894,68

EUR
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

545.894,68PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

70.966,3113 % DESPESES GENERALS SOBRE 545.894,68..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 545.894,68............................................................................. 32.753,68

Subtotal 649.614,67

21 % IVA SOBRE 649.614,67............................................................................................................. 136.419,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 786.033,75€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SET-CENTS VUITANTA-SIS MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS )
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1. MEMÒRIA 
 

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D'acord amb l'establert en la Llei 31/1995 el 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i en les disposicions posteriors, R.D 
604/2006 de modificació del R.D. 39/1997 i 1617/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, R.D 
39/1997 el 17 de Gener, Reglament dels serveis de Prevenció, R.D. 485/1997 el 14 d'Abril, Disposicions Mínimes en matèria de 
Senyalització de Seguretat i Salut  al treball, R.D. 486/1997 del 14 d'Abril, Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut  als Llocs de Treball, 
i al R.D. 1627/1997 del 24 d'Octubre, Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut  en les Obres de Construcció; la necessitat d'establir 
unes condicions mínimes de Seguretat en el treball del sector de la construcció.  
Amb aquesta finalitat s'ha establert la necessitat de la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, en la qual s'analitza el procés constructiu 
de l'obra concreta i específica que correspongui, les seqüències del treball i els seus Riscos inherents; posteriorment analitzarem quins 
d'aquests Riscos poden ser suprimits, quins no poden ser-ho, però es poden adoptar mesures preventives i proteccions tècniques 
adequades, les quals tendeixen a reduir i inclús a anul·lar aquests Riscos. Aquest Estudi de Seguretat i Salut, estableix les previsions de 
Riscos d'accident, malalties professionals, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar social dels treballadors durant la 
realització de l'obra. 
 

1.2 DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS TANT DE L'EMPRESARI COM DEL TREBALLADOR 
  
Segons els articles 14 i 17, al Capítol II de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts: 
Els treballadors tenen dret a una Protecció eficaç en matèria de Seguretat i Salut  en el treball. L'esmentat dret suposa l'existència d'un 
correlatiu deure de l'empresari de Protecció del treballador enfront als Riscos laborals. Aquest deure de Protecció constitueix, igualment, 
un deure de les Administracions Públiques respecta del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en 
matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas d'un Risc greu i imminent, vigilància del seu estat de Salut, en els terminis previstos 
en la present Llei, formen part del dret dels treballadors a una Protecció eficaç en matèria de Seguretat i Salut  en el treball. 
En compliment del deure de Protecció, l'empresari haurà de garantir la Seguretat i Salut  dels treballadors al seu servei en tots els 
aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes i en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels 
Riscos laborals mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per a la Protecció de la Seguretat i la Salut  dels treballadors, amb les 
especialitats que es recullen als articles corresponents en matèria d'avaluació de Riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d'emergència i de Risc greu i imminent, vigilància de la Salut  i mitjançant la constitució d'una 
organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts al Capítol IV de la present Llei. L'empresari desenvoluparà una acció 
permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells de Protecció existent i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de 
prevenció assenyalades al paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixen en la 
realització del treball. 
L'empresari haurà d'acomplir les obligacions establertes en la Normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals. 
Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de Protecció i prevenció a treballadors o 
serveis de l'empresa i els recursos a concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció, 
complementaran les accions de l'empresari, sense que l'excloguin del compliment de la seva obligació en aquesta matèria, sense 
prejudici de les accions que pugui exercir, en el seu cas contra qualsevol altra persona. 
El cost dels encàrrecs relatius a la Seguretat i la Salut  al treball no hauran de recaure de cap forma sobre els treballadors. 
 

1.2.1 Equips de treball i mitjans de Protecció 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que els equips de treball siguin adequats per al treball que s’ha de realitzar i 
convenientment adaptats a tal efecte, de forma que donin una garantia de la Seguretat i Salut  dels treballadors quan els utilitzin. Quan 
la utilització d'un equip de treball pugui presentar algun Risc específic per a la Seguretat i la Salut  dels treballadors, l'empresari adoptarà 
les mesures necessàries amb la finalitat de: 
 
La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats de dita utilització. 
Els treballs de reparació, transformació, manteniment siguin realitzats pels treballadors específicament     capacitats. 
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de Protecció Individual adequats per al desenvolupament de les seves 
funcions i vetllar per la utilització efectiva d'aquests, quan per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de 
Protecció individual hauran d'utilitzar-se, quan els Riscos no puguin ser evitats o no es puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de 
Protecció Col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 
 
 
 
 

1.3 PRINCIPIS BÀSICS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA 
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D'acord amb els articles 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que: 
L'empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, tenint present els següents 
principis generals: 
Evitar els Riscos. 
Avaluar els Riscos que no es poden evitar. 
Combatre els Riscos en el seu origen. 
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb mirament, a atenuar el treball monòton i a reduir els efectes del mateix en la Salut. 
Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
Substituir el perillós pel que contingui poc o cap perill. 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en aquesta la tècnica, l'organització del treball, les relacions socials del 
treball, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el treball. 
Adoptar mesures que anteposin la Protecció Col·lectiva a la individual. 
Donar les adequades instruccions als treballadors. 
L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de Seguretat i Salut  en el moment 
d'encarregar les tasques. 
L'empresari prendrà les mesures necessàries amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin  rebut informació suficient 
i adequada puguin accedir a les zones de Risc greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives hauran de tenir en compte les distraccions o imprudències no temeràries que puguin realitzar els 
treballadors. Per a adoptar-les es tindrà en compte els Riscos addicionals que puguin implicar determinades mesures preventives; les 
quals només podran ser adoptades quan la magnitud dels Riscos sigui suficientment inferior a la dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 
Podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com àmbit de cobertura la previsió de Riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms, respecte a ells mateixos i les societats cooperatives, respecte 
als seus socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu propi treball. 
 

1.3.1 Avaluació dels Riscos 
 
L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels Riscos per a la Seguretat i la Salut  dels 
treballadors, que es realitzarà tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que siguin exposats a Riscos especials. 
Idèntica avaluació haurà de realitzar-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del 
condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte les altres actuacions que hagin de desenvolupar-se amb 
adequació el que es disposa en la normativa sobre Protecció de Riscos específics i activitats perilloses. L'avaluació serà actualitzada quan 
canviïn les condicions de treball i en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fos necessari, amb ocasió dels danys per a la Salut  
que s'hagin produït. Quan pel resultat de l'avaluació fos necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i 
de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a esbrinar situacions potencialment perilloses. 
Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho fessin necessari, l'empresari realitzaria aquelles activitats de prevenció, 
incloses les relacionades amb els mètodes de treball i de producció que garanteixin un major nivell de Protecció de la Seguretat i la Salut  
dels treballadors. Aquestes actuacions hauran de ser integrades  
en el conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics d'aquesta. Les activitats de prevenció hauran de ser modificades 
quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos al passat apartat, la manca dels objectius de 
Protecció necessària. 
Quan s'hagi produït un dany per a la Salut  dels treballadors o, amb ocasió de la vigilància de la Salut  prevista a l'article 22, quan es 
detectin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari haurà de portar endavant una investigació al respecte, 
amb la finalitat de detectar les causes d'aquests fets. 
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1.4 CARACTERÍSTIQUES I DADES GENERALS DE L'OBRA 
 

1.4.1 Descripció de les característiques principals 
 

Les obres corresponen al PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA 

 

 
1.4.2 Descripció dels Tècnics Redactors 
 
Projecte d’Obres: 
       
      JOAN LOPEZ VILÀ, Arquitecte  Municipal. 
       
Estudi de Seguretat i Salut: 
       
      JOAN LOPEZ VILÀ, Arquitecte  Municipal. 
 

1.4.3 Pressupost 
  
El Pressupost per contracte puja a la quantitat de: 

795.232,09 € (IVA iInclòs)  

 (SET-CENTS NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)  

El Pressupost de Seguretat i Salut  puja a la quantitat de: 

15.550,92 €) (IVA Inclòs) 

Pressupost per contracte de Seguretat i salut puja a la quantitat de:  

(QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 

 

1.4.4 Instal·lacions i unitats constructives 
 
Les instal·lacions a realitzar comprenen:      
- Xarxa d’enllumenat públic. 
- Xarxa d’aigua potable 
- Xarxa pluvials i clavegueram 
- Xarxa de baixa tensió 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Xarxa de gas. 
 
La relació d’unitats constructives que composen l’obra són: 
- Demolicions  
- Moviments de terres 
- Revestiments 
- Paviments 
- Proteccions i senyalització 
- Sanejament i canalitzacions 
- Red d’aigua potable 
- Instal.lacions d’enllumenat 
- Instal.lacions de gas 
- Xarxa telefonica 
- Instal.lació baixa tensió  
- Serveis afectats 
- Mobiliari Urbà 
- Jardineria 
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- Control de qualitat 
- Seguretat i salut 
 

1.4.5 Nombre de treballadors 
 
Es preveu una mitjana de 10 operaris. 
 

1.4.6 Duració de les obres. 
 
S’estima que la duració de les obres sera de 4 mesos. 
 

1.4.7 Telefons d’emergència. 
 
Ajuntament ..............................977 69 90 09 
CAP .........................................977 69 14 18 
Guàrdia Civil ............................977 69 19 15 
Policia local.............................  977 69 90 07 
Bombers................................                082 
Hospital ...................................977 25 15 70 
 
 

1.5 RELACIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
RISC 1. -Caiguda de persones a diferent nivell. 
RISC 2. -Caiguda de persones al mateix nivell. 
RISC 4. -Caiguda d'objectes en manipulació. 
RISC 5. -Trepitjar sobre objectes. 
RISC 6. -Xocs contra objectes immòbils. 
RISC 7. -Xocs contra objectes mòbils. 
RISC 8. -Cops per objectes o eines. 
RISC 9. -Projecció de fragments o partícules. 
RISC 10. -Atrapaments per o entre objectes. 
RISC 11. -Atropellament o cops amb vehicles. 
RISC 12. -Atrapaments per bolcada de màquines. 
RISC 13. -Sobre esforços. 
RISC 14. -Contactes tèrmics. 
RISC 15. -Contactes elèctrics. 
RISC 16. -Exposició a substàncies nocives. 
RISC 20. -Incendis. 

 
1.6 MESURES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS 
 

1.6.1 Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut que hauran d'aplicar-se a les obres. Disposicions 
Mínimes Generals relatives als llocs de treball a les obres 
  
OBSERVACIÓ PRELIMINAR 
Les obligacions previstes en la present part de l'annex s'aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les 
circumstàncies o qualsevol Risc. 
 
ESTABILITAT I SOLIDESA 
Haurà de procurar-se, de forma apropiada i segura, l'estabilitat dels materials i equips i, en general, de qualsevol element que en 
qualsevol desplaçament pogués afectar a la Seguretat i la Salut  dels treballadors. 
L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient sols s'autoritzarà en cas que es 
proporcionin equips o mitjans apropiats, perquè el treball es realitzi de manera segura. 
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INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT I REPARTIMENT D'ENERGIA 
La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres haurà d'ajustar-se el que disposa en la seva normativa específica. En tot cas, i 
excepte disposicions específiques de la normativa nomenada, aquesta instal·lació haurà de satisfer les condicions que s'assenyalen als 
següents punts d'aquest apartat. 
Les instal·lacions hauran de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no amaguin perill d'incendis ni d’explosió i de manera 
que les persones estiguin degudament protegides contra els Riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 
El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de Protecció hauran de tenir en compte el tipus i la potència de l'energia 
subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 
 
EVACUACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar-se ràpidament i en condicions de màxima Seguretat per als treballadors. 
 
DETENCIÓ I LLUITA CONTRA INCENDIS 
Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions i la utilització dels locals, els equips presents, les característiques físiques i 
químiques de les substàncies o materials que estiguin presents així com el nombre màxim de persones que puguin trobar-se en aquests, 
s'haurà de preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de detectors d'incendis i de 
sistemes d’alarma. 
Aquests dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. Hauran de realitzar-
se proves i exercicis adequats, a intervals regulars. 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació. Hauran d’estar senyalitzats d’acord amb 
el Reial Decret sobre senyalització de Seguretat i Salut  al treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se als llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
 
VENTILACIÓ 
Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests hauran de disposar d'aire net en 
quantitat suficient. 
 
EXPOSICIÓ A RISCOS PARTICULARS 
Els treballadors no hauran d'estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 
En cas que algun treballador hagi de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pogués contenir substàncies tòxiques o nocives, o no 
tenir oxigen en quantitat suficient o sigui inflamable, l'atmosfera confinada haurà de ser controlada i s'haurà d'adoptar mesures 
adequades per a prevenir qualsevol perill. 
En cap cas podrà exposar-se a un treballador a una atmosfera confinada d'alt Risc. Haurà, al menys, de quedar sota la vigilància 
permanent des de l'exterior i s'hauran de prendre totes les precaucions, perquè se li pugui donar auxili eficaç i immediat. 
 
 
TEMPERATURA 
La temperatura ha de ser l’adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en 
compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors. 
 
IL·LUMINACIÓ 
Els llocs de treball i els locals a l'obra hauran de disposar, en la mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació 
artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum natural. En el seu cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtil 
amb Protecció antixocs. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció dels senyals o panels de 
senyalització. 
Les instal·lacions d’il·luminació dels locals i dels llocs de treball hauran d'estar col·locades de tal manera que el tipus d'il·luminació 
prevista no suposi Risc d'accidents per als treballadors. 
 
PORTES I PORTES GRANS 
Les portes corredores hauran d'anar proveïdes d'un sistema de Seguretat que els impedeixi sortir dels rails i caure. 
Les portes i portes grans que s'obrin cap a dalt hauran de dur un sistema de Seguretat que els impedeixi tornar a baixar-se. 
En les proximitats de les portes grans destinats sobre tot a la circulació de vehicles hauran d'existir portes per a la circulació de vianants, 
excepte en cas que el pas sigui segur per a aquests. Aquestes portes hauran d'estar senyalitzades de manera clarament visible i romandre 
expedides a tot moment. 
Les portes i portes grans mecàniques hauran de funcionar sense Risc d'accident per als treballadors. Hauran de posseir dispositius de 
parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també hauran de poder obrir-se manualment excepte, si en cas de produir-
se una avaria al sistema d’energia, s'obrin automàticament. 
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VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES 
Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega hauran d'estar calculats, situats, condicionats i 
preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota Seguretat i d'acord amb la utilització a la que se’ls hagi 
destinat i de forma que els treballadors emprats a les proximitats d'aquestes vies de circulació no corrin cap Risc. 
Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles que es realitzen operacions de 
càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. Quan s'utilitzin 
mitjans de transport en les vies de circulació, s'haurà de preveure una distància de Seguretat suficient o mitjans de Protecció adequats 
per les persones que puguin estar presents al recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i 
manteniment. 
Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades a una distància suficient de les portes, portes grans, passos de 
vianants, corredors i escales. 
Si a l'obra hi hagués zones d’accés limitat, aquestes zones hauran d'estar equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no 
autoritzats puguin penetrar en aquestes. S'hauran de prendre totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin 
autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones hauran d'estar senyalitzades de manera clarament visible. 
 
MOLLS I RAMPES DE CÀRREGA 
Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequades a les dimensions de les càrregues transportades. 
Els molls de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega hauran d'oferir la Seguretat que els treballadors no 
puguin caure. 
 
ESPAI DE TREBALL 
Les dimensions del lloc de treball hauran de calcular-se de tal manera que els treballadors disposin de la suficient llibertat de moviments 
per a les seves activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material necessari 
 
PRIMERS AUXILIS 
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient 
formació per això. Tanmateix, hauran d’adaptar-se mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre serveis mèdics dels treballadors 
accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
Quan la mida de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, haurà de contar-se amb un o diversos locals per a primers auxilis. 
Els locals per a primers auxilis hauran d'estar dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per 
a les lliteres. Hauran d'estar senyalitzats d'acord al Reial Decret sobre senyalització de Seguretat i Salut  al treball. 
A tots els llocs que les condicions de treball ho requereixin s'haurà de disposar també de material de primers auxilis, degudament 
senyalitzat i de fàcil accés. 
Una senyalització clarament visible haurà d’assenyalar la direcció i el nombre de telèfon del servei local d'urgència. 
 
SERVEIS HIGIÈNICS 
Quan els treballadors hagin de dur roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. Els vestuaris hauran de 
ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar si fos 
necessari, la seva roba de treball. Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de 
treball haurà de poder guardar-se separada de la roba de carrer i dels efectes personals. Quan els vestuaris no siguin necessaris, al sentit 
del primer paràgraf d'aquest apartat, cada treballador haurà de poder disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes 
personals sota clau. 
Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, s'haurà de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades i en nombre 
suficient. Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti o mudi sense obstacles i en 
adequades condicions d'higiene. Les dutxes hauran de disposar d'aigua corrent, calenta i freda. 
Quan d'acord amb el primer paràgraf d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver lavabos suficients i apropiats amb 
aigua corrent, calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i els vestuaris. Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin 
separats, la comunicació entre uns i altres, haurà de ser fàcil. 
Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les dutxes o 
lavabos, de locals especials equipats amb un nombre suficient de vàters i de lavabos. 
Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàter estaran separats per a homes i dones, o haurà de preveure's una utilització per separat dels mateixos. 
 
 
 
DISPOSICIONS VARIES 
L'accés i el perímetre de l'obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de forma que siguin clarament visibles i identificables. 
A l'obra, els treballadors hauran de disposar d'aigua potable i, en el seu cas, d'altra beguda apropiada no alcohòlica en quantitat 
suficient, tant als locals que ocupen com prop dels llocs de treball. 
Els treballadors hauran de disposar d'instal·lacions per a poder menjar i, en el seu cas, per a preparar els seus menjars en condicions de 
Seguretat i Salut. 
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1.6.2 Disposicions Mínimes Específiques en relació als llocs de treball en les obres a l'exterior dels 
locals 
 
OBSERVACIÓ PRELIMINAR 
Les obligacions previstes en la present part de l'annex s'aplicarà sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l’activitat, les 
circumstàncies o qualsevol Risc. 
 
ESTABILITAT I SOLIDESA 
Els llocs de treball mòbil o fixes situats per damunt o per sota del nivell del sòl hauran de ser sòlids i estables tenint en compte: 
El nombre de treballadors que els ocupen. 
Les càrregues màximes que, en el seu cas, hagin de poder suportar així com la seva distribució. 
Els factors externs que poguessin afectar-los. 
En cas que, els suports i els demés elements d'aquests llocs de treball no tinguin estabilitat pròpia, s'haurà de garantir la seva estabilitat 
mitjançant elements de fixació apropiats i segurs amb la fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o part 
d'aquests llocs de treball. 
 
CAIGUDA D'OBJECTES 
Els treballadors hauran d'estar protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament 
possible, mesures de Protecció Col·lectiva. 
Quan sigui necessari s'establirà passos coberts o es prohibirà l'accés a les zones perilloses. 
Els materials d'apilament, equips i eines de treball hauran de col·locar-se o emmagatzemar-se de forma que s'eviti la seva caiguda, 
despreniment, o bolcada. 
 
CAIGUDES D’ALTURES 
Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents als pisos de les obres que suposin per als 
treballadors un Risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran mitjançant baranes o altre sistema de Protecció Col·lectiva de 
Seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'una vora de Protecció, un 
passamà i una Protecció intermèdia que impedeixi el pas o relliscades dels treballadors. 
L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de Protecció hauran de verificar-se prèviament a la seva 
utilització, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions de Seguretat puguin resultar afectades per una 
modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància. 
 
FACTORS ATMOSFÈRICS 
Haurà de protegir-se als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin afectar a la seva Seguretat i la seva Salut. 
 
BASTIDES I ESCALES 
Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que s'eviti que caiguin o es desplacin 
accidentalment. 
Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides hauran de construir-se, protegir-se i utilitzar-se de forma que s'eviti 
que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A tal efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors 
que vagi a utilitzar-los. 
Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent: 
Abans de la seva posada en servei. 
A intervals regulars en el successiu. 
Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades sistemàtiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar a la seva resistència o a la seva estabilitat. 
Les escales de mà hauran d'acomplir les condicions de disseny i utilització assenyalades al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut  als llocs de treball. 
 
MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES I MANIPULACIÓ DE  MATERIALS 
Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials hauran d'ajustar-se en el que es disposa en la seva 
normativa específica. En tot cas, i excepte de disposicions específiques de la normativa nomenada, els vehicles i maquinària, per a 
moviments de terres i manipulació de materials hauran de satisfer les condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat. 
Tots els vehicles i tota la maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials hauran de: 
Estar ben projectats i constituïts, tenint en compte, en la mesura del possible, els principis de l'ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Utilitzar-se correctament. 
Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials hauran de rebre una 
formació especial. 
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Hauran d'adoptar-se mesures preventives per a evitar que caiguin a les excavacions o a l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de 
terres i manipulació de materials. 
Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials, hauran d'estar equipades amb estructures 
concebudes per a protegir al conductor contra l'aixafament, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes. 
 
INSTAL·LACIONS, MÀQUINES I EQUIPS 
Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les Obres hauran d'ajustar-se en el que es disposa en la seva normativa específica. En tot 
cas, i excepte de disposicions específiques de la normativa nomenada, les instal·lacions, màquines i equips hauran de satisfer les 
condicions que s'assenyalen als següents punts d'aquest apartat. 
Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran de: 
Estar ben projectades i construïdes, tenint en compte, en la mesura del possible, els principis de l'ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
Ser comandats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
Les instal·lacions i els aparells a pressió hauran d'ajustar-se en el que es disposa en la seva normativa específica. 
 
 
MOVIMENT TERRES, EXCAVACIONS, POUS, TÚNELS I TREBALLS SUBTERRANIS 
Abans de començar els treballs de moviments de terres, s'hauran de prendre mesures per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a 
cables subterranis i altres sistemes de distribució. 
En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels s'hauran de prendre les precaucions adequades: 
Per a prevenir els Riscos de soterrament per esllavissada de terres, caigudes de persones, terres, materials i objectes, mitjançant sistemes 
d'apuntalament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades. 
Per a prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequats. 
Per a garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que 
no sigui perillosa o nociva per a la Salut. 
Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a cobert en cas que es produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de 
materials. 
S'hauran de preveure vies segures per a entrar i sortir de l'excavació. 
Les acumulacions de terres, enderrocs o materials i els vehicles en moviment, hauran de mantenir-se allunyats de les excavacions o 
hauran de prendre les mesures adequades, en el seu cas mitjançant la construcció de tanques, per a evitar la seva caiguda en aquestes o 
l'ensorrada del terreny. 
 
INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA 
Hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia present a l'obra, en particular les que 
estiguin sotmeses a factors externs. 
Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran d'estar localitzades clarament. 
Quan existeixin línies elèctriques aèries que puguin afectar a la Seguretat en l'obra, serà necessari desviar-les fora del recinte de l'obra o 
deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos, perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin 
allunyats d'aquestes. En cas que vehicles de l'obra hagin de circular sota la línia, s'utilitzarà una senyalització d'advertència i una 
Protecció de delimitació d'altura. 
 

1.7 ALTRES ACTIVITATS 
  
El trasllat de les terres a l'abocador es farà amb camions en bon estat i amb tapa de càrrega, segons característiques del camió i legislació 
vigent. 
La càrrega anirà coberta. 
A l’abocador, quan es descarregui se circularà per zones de fàcil accés. 
 

1.8 MESURES ESPECÍFIQUES PER A RISCOS ESPECIALS 
 
Treballs amb Riscos especialment greus per xocs de maquinària pesada. 
Treballs als que l'operari de 'a peu' que marca i defineix el tall posarà especial atenció amb el moviment de màquines i camions per a 
evitar atropellaments. 
Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements pesats, (diferents amplàries de pala excavadora, connexió de tragelles a tractors, portes 
basculants de camions bolquets, etc.) 
 

1.9 PREVISIONS PER A TREBALLS POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ OBRES 
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Es mantindran protegits contra l'erosió les vores atalussades. 
Es mantindran nets els desguassos que existeixin procurant una bona i ràpida evacuació d'aigües de pluja de la zona excavada. 
 

1.10 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
En aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut  o, en el seu cas, de l’estudi Bàsic, cada contractista haurà d’elaborar un pla de Seguretat i 
Salut  al treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes a l’estudi o estudi Bàsic, en funció 
del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de Protecció previstos 
a l’estudi o estudi Bàsic. En el cas de plans de Seguretat i Salut  elaborats en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut  les propostes de 
mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l’import total, 
d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5. 
 
El pla de Seguretat i Salut  haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de Seguretat i de Salut  durant 
l’execució de l’obra. En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria 
de Seguretat i de Salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen als paràgrafs anteriors hauran de ser assumides 
per la direcció facultativa. 
En relació amb els llocs de treball a l’obra, el pla de Seguretat i Salut al treball que es refereix aquest article constitueix l’instrument bàsic 
d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas, avaluació dels Riscos i planificació de l’activitat preventiva a les que es refereix 
el capítol II del Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
El pla de Seguretat i Salut  podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de l'evolució dels treballs i de 
les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa en els termes de 
l’anterior apartat. Els qui intervinguin a l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
a les empreses que intervinguin a la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A tal efecte, el pla de Seguretat i Salut  estarà a l’obra a disposició permanent dels 
mateixos. 
Així mateix, el pla de Seguretat i Salut  estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 

1.11 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del pla de Seguretat i Salut, un llibre d’incidències que constarà de fulls 
per duplicat, habitat a tal efecte. 
El llibre d’incidències serà facilitat per: 
El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de Seguretat i Salut. 
L’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d’obres de les Administracions públiques. 
El llibre d’incidències, que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, estarà en poder del coordinador en matèria de Seguretat i Salut  durant 
l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran 
accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i sots-contractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut al treball de les Administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions al mateix, relacionades amb les finalitats que al llibre li reconeixen a l’anterior apartat. 
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de Seguretat i Salut  durant l’execució de l’obra o, quan no sigui 
necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitzi l’obra. Igualment hauran de notificar les anotacions al llibre al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 
 
 

1.12 PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
Sense prejudici del que està previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quan el 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa 
observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà al contractista d’això, deixant constància d’aquest incompliment al 
llibre d’incidències, quan aquest existeixi d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 13, i quedant facultat per, en circumstàncies 
de Risc greu i imminent per a la Seguretat i la Salut  dels treballadors, disposar la paralització de part o, en el seu cas, de la totalitat de 
l’obra. 
En el supòsit previst en l’apartat anterior, la persona que hagués ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als sots-contractistes afectats per a la paralització, 
així com als representants dels treballadors. 
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Així mateix, el que es disposa en aquest article s’entén sense prejudici de la normativa sobre contractes de les Administracions públiques 
relatives al compliment de terminis i suspensió d’obres. 
 
 

1.13 RELACIÓ DE NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la Indústria de la Construcció. 
      Ordre de 20 de Maig de 1952, del Ministeri de Treball B.O.E. 167; 15.06.52 
      MODIFICACIÓ B.O.E. 356; 22.12.53 
      MODIFICACIÓ B.O.E. 235; 01.10.66 
 
Bastides. Capítol VII del Reglament General sobre Seguretat i Higiene de 1940. 
      Ordre de 31 de Gener de 1940, del Ministeri de Treball. B.O.E.34;  03.02.40 
 
Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica.  
      Ordre de 28 d'Agost de 1970, del Ministeri de Treball B.O.E. 213; 05.09.70 
       B.O.E. 214; 07.09.70 
       B.O.E. 215; 08.09.70 
       B.O.E. 216; 09.09.70 
      Correcció d'errades.B.O.E. 249; 17.10.70 
      ACLARIMENT B.O.E. 285; 28.11.70 
      Interpretació dels articles 108, 118 i 123.B.O.E. 291; 05.12.70 
 
Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 
      Ordre de 9 de Març de 1971, B.O.E. 64; 16.03.71 del Ministeri de Treball. B.O.E. 65; 17.03.71 
      Correcció d'errades B.O.E. 82; 06.04.71 
      Modificació B.O.E. 263; 02.11.89 
Normes per a la il·luminació dels Centres de Treball. 
      Ordre de 26 d'Agost de 1940,  del Ministeri de Treball.B.O.E. 242; 29.08.40 
 
Obligatorietat de la inclusió de l'Estudi de Seguretat i Higiene al Treball en Projectes d'Edificació i Obres Públiques. 
      Veure disposicions derogatòries i transitòries del Reial Decret 1827/1997 
      Reial Decret 1403/1986, de 2 de Febrer, de la Presidència del Govern. B.O.E. 69; 21.03.86 
      MODIFICACIÓ. B.O.E. 22; 25.01.90 
      Correcció d'errades. B.O.E. 38; 13.02.90 
 
Norma sobre senyalització de Seguretat als centres i locals de treball. 
      Reial Decret 1403/1986, de 9 de Maig, de la Presidència del Govern. B.O.E. 162;  8.07.86 
      Correcció d'errades B.O.E. 243; 10.10.87 
 
Model de Llibre d’Incidències corresponents a les Obres en què sigui obligatori l'Estudi de Seguretat i Salut. 
      Ordre de 20 de Setembre de 1986, del Ministeri de Treball. B.O.E. 245; 13.10.86 
      Correcció d'errades B.O.E. 261; 31.10.86 
 
Nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 
      Ordre de 16 de Desembre de 1987, del Mº de Treball i Seguretat Social B.O.E. 311; 29.12.87 
 
Senyalització, abalisades, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 
      Ordre de 31 d'Agost de 1987, del Mº d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E. 224; 18.09.87 
 
Regulació de les condicions per a la comercialització, lliure circulació intracomunitària i disposicions mínimes de Seguretat i Salut  per a la 
utilització pels treballadors dels equips de Protecció individual. 
      Reial Decret 1407/1992, de 20 de Novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la  
      Secretaria del Govern. B.O.E. 311; 28.12.92 
 
Riscos Laborals. Prevenció. 
      Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de prevenció de Riscos Laborals. B.O.E. 269; 10.11.95 
 
Reglament dels serveis de prevenció. 
      Reial Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. B.O.E.  
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      27; 31.01.97 
      Ordre del 27 de Juny de 1997 del Mº. de Treball i Assumptes Socials. B.O.E. 159; 04.07.97 
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut  al Treball. 
      Reial Decret 485/1997, de 14 d'Abril, del Mº de Treball i Assumptes Socials. B.O.E. 97; 23. 04.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  als llocs de treball. 
      Reial Decret 486/1997, de 14 d'Abril, del  Mº de Treball i Assumptes Socials. B.O.E. 97; 23.04.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  relativa a la manipulació manual de càrregues que amagui Risc, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. 
      Reial Decret 487/1997, de 14 d'Abril, del  Mº de Treball i Assumptes Socials. B.O.E. 97; 23.04.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  relativa al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
      Reial Decret 488/1997, de 14 d'Abril, del  Mº de Treball i Assumptes Socials. B.O.E. 97; 23.04.97 
 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’exposició d'agents cancerígens durant el treball. 
      Reial Decret 665/1997, de 12 de Maig, del  Mº de la Presidència. B.O.E. 124; 24.06.97 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l'exposició d'agents biològics durant el treball. 
      Reial Decret 664/1997, de 12 de Maig, del  Mº de la Presidència. B.O.E. 124; 24.06.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  relativa a la utilització pels treballadors d'equips de Protecció individual. 
      Reial Decret 773/1997, de 30 de Maig, del  Mº de la Presidència. B.O.E. 140; 12.06.97 
      Correcció d'errades. B.O.E. 171; 18.07.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
      Reial Decret 1216/1997, de 16 de Juliol, del  Mº de la Presidència. B.O.E. 188; 07.0.97 
 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  a les obres de construcció. 
      Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, Mº. de la Presidència. B.O.E 256; 25.10.97 
 
R.D 604/2006 de modificació del R.D. 39/1997 i 1617/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DISPOSICIONS LEGALS 
 

2.1 RELACIÓ DE DISPOSICIONS LEGALS RELATIVES A SEGURETAT I SALUT 
 
Reglament de Seguretat i Salut del Treball en la Indústria de la Construcció. 
ORDRE de 20 de maig de 1952, del Ministeri de Treball.  B.O.E. 167;  15.06.52 
MODIFICACIÓ                                                           B.O.E. 356;  22.12.53    
MODIFICACIÓ                                                           B.O.E.  235;   1.10.66   
Bastides. Capítol VII del Reglament General sobre Seguretat i Salut de 1940. 
ORDRE de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball.    B.O.E. 34; 3.02.40 
Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
ORDRE de 28 d'agost de 1970, del Ministeri de Treball  B.O.E. 213;  5.09.70 
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                                                                                       B.O.E. 214;  7.09.70 
                                                                                          B.O.E. 215;  8.09.70 
                                                                                            B.O.E. 216;  9.09.70 
Correcció d'errades.                                                       B.O.E.  249; 17.10.70 
ACLARIMENT.                                                               B.O.E.  285; 28.11.70 
Interpretació dels articles 108, 118 i 123.                 B.O.E.  291;  5.12.70 
Ordenança General de Seguretat i Salut al Treball. 
ORDRE de 9 de març de 1971,                                 B.O.E. 64; 16.03.71 
del Ministeri de Treball.                                              B.O.E. 65; 17.03.71 
Correcció d'errades.                                       B.O.E. 82;  6.04.71 
Normes per a l'enllumenament dels Centres de Treball. 
ORDRE de 26 d’agost de 1940,  del Ministeri de Treball.  B.O.E. 242; 29.08.40 
Obligatorietat de la inclusió de l'Estudi de Seguretat i Salut al Treball en Projectes d'Edificació i Obres Públiques. 
REIAL DECRET 1403/1986, de 2 de febrer, de la Presidència del Govern.                          
       B.O.E. 69; 21.03.86 
MODIFICACIÓ.       B.O.E. 22; 25.01.90 
Norma sobre senyalització de seguretat als centres i locals de treball. 
REIAL DECRET 1403/1986, de 9 de maig, de la Presidència del Govern.            
       B.O.E. 162;  8.07.86 
Correcció d'errades.                                                 B.O.E. 243; 10.10.87 
Model del "Libro de Incidencias" corresponent a les obres on sigui obligatori l'Estudi de Seguretat i Salut. 
ORDRE de 20 de setembre de 1986, del Ministeri de Treball.  B.O.E. 245; 13.10.86 
Correcció d'errades.                                                        B.O.E. 261; 31.10.86 
Regulació de les condicions per a la comercialització, lliure circulació intracomunitària i disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 
REIAL DECRET 1407/1992, de 20 de novembre de 1992, del Mº de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern.          
       B.O.E. 311; 28.12.92 
Riscos Laborals. Prevenció. 
LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.B.O.E. 269; 10.11.95 
REIAL DECRET 39/1997 de 17 de gener pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
REIAL DECRET 1627/1997 de 24 d'Octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció
      B.O.E. 256; 25.10.97 
R.D 604/2006 de modificació del R.D. 39/1997 i 1617/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CRITERIS DE SEGURETAT                                      
 

3.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

3.1.1 Baranes 
 
Serà preceptiva, la utilització de barana, com protecció de perímetres. Aquesta barana garanteix rigidesa, fàcil col·locació i sensació de 
seguretat, així com una  imatge bona cap a l'observador. 
La seva utilització és extensiva en qualsevol que sigui el tipus d'edificació: excavacions, buidats, estructures, cobertes, tancaments, obra 
exterior, instal·lacions, etc. 
La barana pot ser de puntals o de sergents sobre els quals es recolzaran i subjectaran els mòduls de la barana modular. 
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3.1.2 Xarxes de poliamida 
 
S'utilitzaran xarxes de dimensions apropiades a les necessitats de l'obra. Això és factible d'aconseguir si es fa un replanteig correcte, previ 
a la col·locació d'aquestes. 
Com que es tracta de xarxes normalitzades, hauran de garantir l'acompliment de certificació "N" d'AENOR o com a mínim acomplir la 
Norma UNE 81-650-80. 
Els pescants es col·locaran prèviament a un replanteig correcte, i disposats cada 5 m. (aprox.), ben encunyats, totalment perpendiculars 
al forjat i ultrapassant en 1 m. el forjat en construcció. 
Hauran de col·locar-se en edificació, sigui quin sigui el tipus de xarxa, a partir del primer forjat. 
 

3.1.3 Buits horitzontals 
 
Serà preceptiva la utilització de barana modular, com a protecció de buits horitzontals, recolzada sobre puntals amb suport metàl·lic per 
a la barana o si no és possible en puntals, per falta de forjat superior per a tensar sobre sergents sempre que les dimensions del buit així 
ho possibilitin. 
També podrà, en determinats casos, col·locar-se doble malla, com a protecció de buits horitzontals als forjats, però tenint present que als 
buits de grans dimensions, es complementarà amb barana. 
Haurà d'utilitzar-se a buits d'ascensors, patis de grans dimensions, replans d'escales i altres buits horitzontals. 
 

3.1.4 Malla taronja de polietilé 
 
Serà prioritària la utilització de malla de polietilé, per a l'acotació i delimitació de zones. Tenen major duració que la cinta plàstica, i a més 
a més, ben col·locada, el seu manteniment és inferior al de la cinta. A més és més visible i en general contribueix a millorar la imatge 
exterior de cara a l'observador. Es col·locarà com a mínim a 1 m. de les vores a abalisar. 
Haurà d'utilitzar-se per a delimitació a rases, excavacions, buidats, pous, coronació de talussos, terraplens, i altres obres. 
 

3.1.5 Cintes 
 
Sols s'usarà una cinta, si l'acotació o delimitació de zones és puntual i ha de ser inferior a 1 dia de duració.  
Es col·locarà com a mínim dues tires de cinta (superior i intermèdia). 
S'emprarà principalment en delimitació de talls que no amaguin grans riscos. 
 

3.1.6 Treballs a rases 
 
Els operaris es mantindran sempre fora del radi d'acció de les màquines. Es donaran ordres precises per a aquesta tasca, i es posaran 
senyals indicatius. 
Les terres extretes, hauran d'apilar-se a una distància de la vora de l'excavació igual a la profunditat de la rasa, que eviti despreniments. 
 
Es faran talussos adequats, en funció de les característiques dels terrenys. Així mateix s'apuntalarà quan es determini per la Direcció de 
l'Obra, o quan les condicions del terreny ho requereixin. 
S'encapsaran les coronacions de l'excavació i se sanejaran de materials solts, els talussos i les seves vores, a la fi d'evitar caigudes 
accidentals d'objectes puntuals. 
D'acord al que s'ha vist anteriorment, haurà de delimitar-se la zona d'excavació en tota la seva longitud, amb malla taronja de polietilé (si 
la profunditat és inferior a 2 m.), i amb mitjans rígids per a majors profunditats o si afecta a zones de pas de tercers (vianants i vehicles), 
per tanques mòbils o tanques. 
Es disposarà d'escales de mà en nombre i altura suficient per a accedir al fons de la rasa. 
 

3.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
Com a proteccions individuals, haurà de considerar-se la utilització de les següents proteccions en activitats afectades pel formigonat i 
activitats afectats per fang i aigua. 
Al marge que algunes d'aquestes siguin d'utilització obligatòria sempre a l'obra. 
Casc blanc. Certificació CE. 
Roba de treball, per a tot el personal (granota, pantaló, camisa, etc.). 
Calçat de seguretat. Certificació CE. 
Bota de goma. Certificació CE. 
Roba reflectora: Passadissos, assenyaladors, topògrafs, actuacions que afectin a carreteres amb circulació.  Cinturó de Seguretat. 
Certificació CE. Sols podrà emprar-se si és impossible col·locar una protecció col·lectiva. 
En aquelles operacions a les quals s'utilitzi serra radial, circular i similars, haurà de proveir-se als operaris de les següents proteccions: 
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Ulleres anti-impactes. Certificació CE. 
Màscares. Certificació CE: treballs en ambients polsegosos. 
Protecció auditiva. Certificació CE: prioritàriament per a la utilització de martell pneumàtic, talladora de ceràmica. 
Guants de protecció. Certificació CE. 
 

3.3 PROTECCIÓ A TERCERS 
   

3.3.1 Senyalització 
 
TANCATS 
La utilització de tanca recolzada sobre peus de formigó o qualsevol altre model de característiques similars, haurà d’utilitzar-se, 
obligatòriament, per a tancament de l'obra. La unió entre els distints mòduls ha de garantir la impossibilitat de ser oberta. 
Al cap i a la fi, el model seleccionat haurà de ser versàtil, modular i de fàcil comandament i col·locació. Les tanques no opaques, en 
general sofreixen menor deteriorament per part de tercers, ja que permeten veure a través seu i impossibilitar la col·locació de diferents 
publicitats sobre aquestes per empreses alienes. 
 
SENYALITZACIÓ PER MITJÀ DE CARTELLS DE PVC 
Haurà de senyalitzar-se l'obra mitjançant cartells preferentment de PVC, ja que són inalterables a la intempèrie. Hauran de ser indicatius 
de riscos, obligació, prohibició i informació al públic i al personal d’obres. 
 
SENYALITZACIÓ DE VIES URBANES 
Així mateix la senyalització vial, als carrers amb circulació afectats per la sortida de vehicles de la parcel·la de l'obra, hauran d'assenyalar-
se convenientment. 
 
MALLA TARONJA DE POLIETILÉ 
Serà prioritària la utilització de malla taronja de polietilé, per a acotar i delimitar obres en talls que afecten a tercers i que no amaguin 
greus riscos de caigudes a distint nivell, i afecció a passos interns (personal i/o vehicles d'obra). 
 
TANQUES METÀL·LIQUES 
S'utilitzarà tanca metàl·lica tipus per a acotar, delimitar i restringir passos. Es col·locaran sempre amb continuïtat, enllaçant uns mòduls 
amb altres. 
Mai es col·locarà la seqüència tanca-cinta-tanca-cinta. 
Sols s'utilitzarà si no existeixen riscos greus de caigudes a distint nivell. 
 

3.3.2 Màquines i Equips 
 
Amb respecte a la maquinària i equip utilitzat a les obres, hauran de considerar-se les següents mesures cauteloses amb objecte de 
garantir la seva utilització a l’obra amb condicions estables de seguretat: 
Comprovar el bon estat tant d'utilització com de pintura, de les màquines i equips aportats per serveis subcontractats i/o llogats, donant 
el vist i plau per a la seva utilització prèvia als treballs. 
Els conductors, maquinistes, gruistes i demés operaris de màquines, hauran d'estar qualificats i aportar documentació que garanteixi el 
coneixement i l'aptitud per comandar les màquines, fins i tot essent d'empreses subcontractades. 
Una vegada comprovada la qualificació dels professionals, se’ls lliurarà les normes d'utilització que regeixen l'obra i les normes concretes 
per a la utilització correcta. Tot això per escrit, sent signat un "he rebut" pel personal que manipula les màquines i vehicles. 
Les grues autopropulsades contractades, hauran de disposar de certificació d'haver passat revisions establertes com a control per la 
comunitat corresponent. 
Hauran de comprovar-se les connexions a terra provisionals dels bastidors o carcasses de tota màquina o instal·lació auxiliar accionada 
elèctricament. 
Comprovar que la maquinària utilitzada a l’obra Pública, porta les corresponents assegurances de responsabilitat civil i revisions passades. 
Ha de tenir-se en compte quan es contracti la maquinària d'Obra Pública que se sol·liciti amb dispositiu acústic de marxa enrera 
incorporada. 
Comprovar si s'utilitza dúmper, que està matriculat, i va proveït amb pòrtic de protecció i gàlib lluminós a l'exterior. 
Per a l'oxi-tall, haurà d'utilitzar-se les ampolles sempre sobre carro, amb vàlvules anti-endarrerida de flama, mà-reductors i mànegues i, 
comprovar que tot es troba en bon estat. 
Per a la soldadura elèctrica, s'haurà de tenir present que la carcassa del grup anirà sempre connectada al circuit de connexió a terra, 
mitjançant el conductor de protecció de la mànega. 
En relació a les eines manuals com a trepants, esmoladores, etc. hauran d'estar proveïdes de sistema de protecció de doble aïllament i 
endoll de connexió adequat. Els cables no hauran d'estar pelats, i l'endoll de connexió haurà d'estar sempre en perfectes condicions. És 
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convenient revisar que les màquines i equips elèctrics utilitzats portin col·locats a la seva carcassa i, en zona visible, adhesius d'informació 
bàsica de riscos i utilització, elaborats amb aquesta  finalitat. 

 
3.4 MITJANS AUXILIARS 
 
La col·locació de bastides, plataformes, escales de bastida, etc. és de vital importància per a evitar accidents a l’obra. Per això s’ha de 
començar en primera instància per rebre i comprovar el bon estat dels mitjans auxiliars a utilitzar, així com el nombre de peces 
necessàries. 
Posteriorment, s'haurà de realitzar un replanteig adequat previ a la ubicació d'aquests mitjans, però sempre tenint en compte la 
interferència que puguin tenir amb altres mitjans auxiliars o de protecció. 
Conforme marca l'actual legislació, s'haurà de realitzar proves de càrrega, a nivell de terra, en les bastides penjades, segons l'establert als 
articles 210 i 211 de la "Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica". 
Les bastides tubulars, hauran de muntar-se seguint les recomanacions del fabricant, i utilitzant en tot moment la dotació completa 
d'elements, traves, brides, maneguins, etc. per la realització d'aquests. Haurà de disposar-se tant d'escales d'accés com de  plataformes 
de descàrrega, adequades en nombre. 
En relació a escales de mà, aquestes hauran de ser ancorades per la seva part superior, amb sabates anti-lliscants, i adequades en 
longitud (1 m. per sobre del punt de desembarcament). 
Fins 5 m. es poden utilitzar escales de mà degudament subjectes en la seva part superior per a accedir a les plataformes dels panels 
d'encofrat. 
El muntatge de panels d'encofrat haurà de realitzar-se amb plataformes de treball i amb les proteccions adequades, mantenint-se 
completes fins el desmuntatge definitiu, anomenant un responsable de seu control. 
Es preveuran bastidors de resistència adequats per a recolzar aquests panels durant l'aplicació de desencofrat, per a evitar que s’hagin de 
desmuntar les plataformes per recolzaments indeguts. 
Un element de risc freqüent és l'alçament de càrregues. Per això un lligat correcte i alçament de càrregues adequat pot reduir a zero 
aquest risc. 
Es recomana una revisió periòdica d'aquests mitjans per a garantir el bon estat dels mateixos. 
 

3.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA 
 
Davant la necessitat de realitzar una bona instal·lació elèctrica d'obra, es donen aquí una sèrie de normes que s'han d'acomplir a tota 
instal·lació feta per un instal·lador oficial: 
Realitzar un replanteig adequat en quant a ubicació, característiques i nombre de quadres, de forma que cobreixin les necessitats de 
l'obra. 
 
ESCOMESA 
A través de la línia elèctrica de la companyia. 
A través de grup electrogen. El neutre de l'alternador ha d'estar connectat a terra mitjançant pica. 
 
 
QUADRE GENERAL 
Protegit front a inclemències del temps i agents físics. 
Per a evitar accidents, haurà d'estar sempre tancat i senyalitzat. Sols accessible a personal autoritzat. 
Durà diferencials de 300 mA per a màquines i 30 mA per a eines i enllumenat. 
Pels diferencials no passarà cap cable de connexió a terra. 
Els cables de cada fase estaran diferenciats amb el seu color, per evitar errades. 
Els borns estaran totalment protegits. Seran inaccessibles. 
Les terres estaran centralitzades en un punt. Des d'aquest es durà fins a la pica de terra. 
Les terres de les bases de connexió aniran connectades en paral·lel al punt de centralització de terres. 
Les bases de connexió seran normalitzades (380 v. roges i 220 v. blaves) i sempre exteriors. 
Si l'armari és metàl·lic, la porta i la carcassa aniran connectats al punt de centralització de terres. 
 
QUADRES DE DISTRIBUCIÓ O SECUNDARIS 
Seran de doble aïllament, preferiblement. 
Si l'armari és metàl·lic, la porta i la carcassa aniran connectats al punt de centralització de terres. 
Hauran d'estar sempre tancats i senyalitzats. Sols accessibles a personal autoritzat. 
Constarà de diferencials de 300 mA per a màquines i 30 mA per a eines i enllumenat. 
Pels diferencials no passarà cap cable de connexió a terra. 
Els cables de cada fase estaran diferenciats amb el seu color, per evitar errades. 
Els borns estaran totalment protegits. Seran inaccessibles. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA 

 

18 
  

Les terres de les bases de connexió aniran connectades en paral·lel al punt de centralització de terres, a través del cable de terra de la 
mànega de subministrament. 
Les bases de connexió seran normalitzades 380v. roges i 220v. blaves i sempre exteriors. 
Les mànegues elèctriques seran de 1000 v. de tensió nominal, segons MIE BT 027. 
 
GRUPS ELECTRÒGENS 
Hauran de ser comprovats al moment del llogament, previ a la seva utilització. 
Aniran proveïts d'un quadre secundari de distribució incorporat. 
L'alimentació del quadre es farà des del grup, interiorment. La carcassa haurà d'estar sense elements 
actius accessibles. 
El neutre estarà connectat amb born a la carcassa i a la seva vegada a la pica de terra. 
Haurà de tenir una pica clavada (tota ella) al terreny com a presa de terra provisional. 
En qualsevol cas, haurà de disposar d'un botó exterior de parada d'emergència. 
 

3.6 INSTAL·LACIONS DE PERSONAL 
 
Les instal·lacions de personal, comprenen: Vestuaris, lavabos i menjador. 
En general hauran d'estar en bones condicions.  
 

3.6.1 Vestuaris 
 
Es disposaran barracots de fàbrica o de mòduls prefabricats, que garanteixin qualitat, higiene i imatge adequada. 
Hauran de ser suficientment amplis per a allotjar el nombre màxim d'operaris previst. 
Serà preceptiva la disponibilitat d'armaris (al menys un per cada operari) i bancs per a poder recolzar-se. 
 
D'acord amb el marcat per la legislació, està prohibida la utilització de penja-robes de fusta amb puntes fetes d'obra, utilització de penja-
robes de PVC o similars. 
Es mantindrà, en tot moment, nets i ordenats, disposant-se d'un servei de neteja periòdic. 
Si es preveu el treball de dones a l'obra, hauran de tenir vestuaris independents, no podent ser compartits els mateixos. 
 

3.6.2 Serveis 
 
Haurà de disposar-se d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 
Així mateix durà 1 dutxa per cada 10 treballadors. 
Aniran equipats amb 1 vàter per cada 25 treballadors. 
També duran 1 mirall per cada 25 treballadors. 
Estaran dotats d'escalfador d'aigua. 
Es netejaran diàriament. 
 

3.6.3 Menjador 
 
Haurà de tenir taules i seients suficients en nombre. 
Necessàriament durà 1 contenidor per al fem, a l'exterior del menjador. 
Es revisarà la seva neteja diàriament. Per això es poden establir torns entre personal de les subcontractes, contractar amb empresa de 
neteja, etc. 
Segons la legislació vigent, haurà d'anar proveït d'escalfa menjars, proporcionals al nombre de treballadors. 
Si treballen dones a l'obra, podran ser compartits els locals de menjador. 
 

4. PLEC DE CONDICIONS 
 

4.1 MATERIALS 
 

4.1.1 Proteccions Individuals 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la 
seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Els equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per 
l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar per ells mateixos o ocasionar 
riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front 
únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte 
i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest arnès, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de 
ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis 
de l’arnès, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de 
pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió 
lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. 
Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada 
en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra 
dels arnesos interiors per altres, totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, no deformables per l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny 
anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats 
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botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura 
de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir 
l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. 
Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre no estellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra 
de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, 
lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions 
incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, 
acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà 
al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per 
l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos 
existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, 
serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma 
indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que 
estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir 
especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid 
per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, 
amiant, cautxú o teixit ignífug. 
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Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de 
plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
-Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
-Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, 
calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
-La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de 
poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integrals pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques: 
-Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-Que tinguin poder de retenció/evacuació de la calor. 
-Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-Facilitat d’aeració. 
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
-Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-Que tinguin poder de retenció/evacuació de la calor. 
-Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-Facilitat d’aeració. 
-Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques 
implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
-La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i 
components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
-Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
-Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells aguts i ressalts que puguin produir 
irritacions o ferides. 
-El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps 
d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
-L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
-Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) L'altura i el contorn 
de pit o bust, o 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
-Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se 
seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels 
riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de 
característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits 
establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
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Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i 
desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
-Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars. 
-Obres en foses, rases, pous i galeries. 
-Moviments de terra i obres en roca. 
-Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-Utilització de pistoles fixa claus. 
-Treballs amb explosius. 
-Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
-Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
-Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
-Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
-Acció de pols i fums. 
-Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
-Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
-Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
-Enlluernament 
 
PROTECCIÓ DE LA CARA: 
-Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
-Treballs de perforació i burinat. 
-Talla i tractament de pedres. 
-Manipulació de pistoles fixa claus d’impacte. 
-Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
-Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
-Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
-Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
-Activitats en un entorn de calor radiant. 
-Treballs que desprenen radiacions. 
-Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
-Treballs de percussió. 
-Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angosts o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
-Pols, fums i boires. 
-Vapors metàl·lics i orgànics. 
-Gasos tòxics industrials. 
-Monòxid de carboni. 
-Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
-Treballs de soldadura. 
-Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a 
prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
-Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-Treballs en bastides. 
-Obres de demolició d’obra grossa. 
-Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-Activitats a obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-Obres d’ensostrat. 
-Treballs d’estructura metàl·lica. 
-Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·liques. 
-Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-Treballs de transformació de materials lítics. 
-Manipulació i tractament de vidre. 
-Revestiment de materials termoaïllants. 
-Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-Treballs en bastides. 
-Muntatge de peces prefabricades. 
-Treballs en pals i torres. 
-Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
-Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-Manipulació de vidre pla. 
-Treballs de rajat de sorra. 
-Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
-Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
-Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-Treballs de soldadura. 
-Treballs de forja. 
-Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal als voltants de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-Treballs de muntatge elèctric. 
-Treballs de manteniment elèctric. 
-Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Se subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades: 
-Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-Designació de la talla. 
-Número de la norma EN específica. 
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-Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Se seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i els lliuraments estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel 
termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada, segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 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. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 159/95 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. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 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 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 

4.1.2 Proteccions Col.lectives 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinària 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt dels seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, proporcionades pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció ...................................................................................................Obligatori 
Sistemes de qualitat ................................................................................................................Obligatori 
Control de la documentació ......................................................................................................Obligatori 
Identificació del producte..........................................................................................................Obligatori 
Inspecció i assaig ....................................................................................................................Obligatori 
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Equips d’inspecció, amidament i assaig ......................................................................................Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig ...........................................................................................................Obligatori 
Control de productes no conformes ...........................................................................................Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ..................................................................Obligatori 
Registres de qualitat  ...............................................................................................................Obligatori 
Formació i ensinistrament  ........................................................................................................Obligatori 
Tècniques estadístiques  ............................................................................................................Voluntari 
 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta 
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Suplementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de 
referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, 
tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització 
previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a 
evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran 
d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
 
 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, 
disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt 
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actués eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que 
previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, ràcords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques 
dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
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Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzades o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als 
límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel 
personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals 
beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als 
eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i 
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, 
permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la 
introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots els components del SPC, donarà les instruccions i es 
dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos 
s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i 
amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on 
puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació a les parets i 
sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, 
atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una mesurada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han estat 
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregants, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills 
associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus 
qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de l’Equip, 
que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
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- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats 
amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Se seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada 
pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada a l’obra. 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR 
REGULABLE SERRA, PARELLA DE VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADISSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 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. 
REAL DECRETO 1215/97 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. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 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. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 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. 
 

4.1.3 Tancaments Metàl·lics 
 
TANQUES D’ACER 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
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Puresa del zinc >= 98,5% 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el 
terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles …± 1 mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el 
terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 
metàl·lica. 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
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Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratges necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes d'obertura. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resistència. 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
     - Alçària ± 1 mm 
     - Diàmetre ± 1,2 mm 
     - Rectitud ± 2 mm/m 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el 
terra. 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
4.1.4 Pintures per a Senyalització 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin 
pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202)  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) < 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cobriment (UNE 48-08) >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàsbo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecte bo 
Flexibilitat (MELC 12.93)  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) bona 
Envelliment artificial bo 
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Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72)  ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103)  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h 
       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076)  ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238)  ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098) ± 2% 
     - Poder de cobriment (UNE 48-081) <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli soja 
Tipus de lligant soja/clorcautxú 
Pes específic1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols = 30 min 
     - Sec =2 h 
     - Dur = 5 dies 
     - Repintat >= 8 h 
Dissolvents utilitzables universal/toluol 
Rendiment  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment ± 0,5 m2/kg 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres 
del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.1.5 Materials per a Proteccions de Vialitat 
 
BARRERES 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
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La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions fixades a la 
seva partida d'obra. 
Tipus d'hacer = A-42 b 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLE: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, 
cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda = UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base=3 mm 
Tipus d'hacer=S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Gruix del recobriment 70 micres 
Contingut de silici i fòsfor Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
     - Gruix de la banda base ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que l'utilitzat en la 
fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricat o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric 
per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. Han 
d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó >= 250 kg/cm2 (25 N/mm2) 
Tipus d'acer AEH 400 (B 400) 
Separació entre les peces reflectores <= 10 m 
Recobriment de les armadures >= 2 cm 
Tipus de ciment Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 
     - Planor de la base (regle de 3 m)  < 5 mm 
     - Recobriment armadures 0 cm 
     - Resistència característica del formigó >= 80% Rn 
     - Defectes superficials <= 15% superfície 
     - Cocons <= 3/10 dm2 
- Fissures 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant            
- Amplària <= 0,1 mm 
- Llargària<= 2 cm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLE: 
i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
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Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres 
del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Definiciones, clasificación, dimensiones y 
tolerancias." 
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales básicos y control de ejecución." 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLE: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres 
del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
UNE 135-121-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos." 
 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexible 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexible 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'hacer = S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
     - Gruix e<= 16 mm = 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm = 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm = 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm = 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm = 340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
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L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, 
cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'hacer = S 235 JR ( UNE_EN 10025 )AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472)  Ha de complir 
Límit elàstic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm = 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm = 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm = 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm = 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm = 340 a 470 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 
 

 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'hacer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització >= 505 g/m2 
Puresa del zinc  >= 98,5% 
Gruix del recobriment  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, 
per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'hacer  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix 3 mm 
 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de 
barrera de seguretat. 
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Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadora al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes M16 x 35 
  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols 5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols 4.6 
     - Femelles M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 
135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura >= 26% 
Gruix de la planxa 3 mm 
 
 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre 
d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que 
conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." MOPU. 
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AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLE: 
* UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. 
Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 
 

4.1.6 Tractaments d'Aigües Residuals 
 
POUS CLARIFICADORS I FILTRES BIOLÒGICS 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Aparells per al tractament i millora de la qualitat d'aigües residuals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pous clarificadors 
- Filtres biològics 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó armat 
- Polièster i fibra de vidre 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser impermeable. 
El forat de sortida ha d'estar per sota del d'arribada. 
 
POUS CLARIFICADORS: 
Ha d'estar compost per tres cambres: 
- Cambra de decantació 
- Cambra de grasses 
- Cambra de digestió 
Les obertures entre la cambra de decantació i la de digestió seran, com a mínim, de 25 cm de llargària, 12 cm de llum i ocultes en 
projecció vertical. 
 
FORMIGÓ ARMAT: 
Els recobriments de les armadures han d'estar d'acord amb el que especifica l'article 37.2.4 de la norma EHE i es considera que 
l'armadura interior està en un Ambient Qb. 
Resistència característica del formigó (Fck) >= 30 N/mm2 
Acer de les armadures AEH-400 
 
 
POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE: 
Les superfícies no han de tenir defectes superficials tals com fissures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 
La coloració ha d'estar feta en massa. 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269) >= 25% 
Densitat (UNE 53-020) 1,5 g/cm3 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028) <= 20 mg 
Diàmetre de les bombolles <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys <= 0,25 cm2 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1h) <= 3% 
Augment de la duresa (estufa a 80°C) <= 10% (valor mig) 
Estabilitat tèrmica (T) - 40°C <= T <= + 130°C 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292) >= 95 kg/cm/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 53-280) >= 750 kg/cm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189) >= 2400 kg/cm2 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixa protectora. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.1.7 Radiadors Elèctrics d'Infrarojos 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Radiadors elèctrics d'infrarojos per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o portàtil amb potes i orientable. 
Ha d'estar format per: 
- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una resistència calefactora metàl·lica a 
l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el conductor de terra 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, 
fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excessiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts 
metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi possibilitat d'error en el 
muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius reguladors de 
tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de 
muntatge. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col.locació d'interruptors en cables flexibles. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre 
esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al conductor de 
terra. 
Aquests símbols no se situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els 
conductors. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors en contacte amb l'aire 
que ha de complir les següents característiques: 
-Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
-Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme, segons les 
especificacions de la norma ISO 2409-92 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de desprendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gamma assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o quilovat, o la intensitat assignada en amperes 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
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- Grau de protecció de l'envoltant 
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a la seva correcta operació. 
Si amb l'aparell se subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de proporcionar un full 
amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte directe amb el terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
UNE 20-342-75 "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de seguridad." 
UNE 20-342-81 1C "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE_EN 60335-1 1997 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales." 
UNE_EN 60335-2-30 1998 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares de los aparatos de 
calefacción de locales." 
 

4.1.8 Dipòsits i Accessoris, per a Aigua 
 
DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 2000 l. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fibrociment 
- Polièster reforçat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament. 
Ha de tenir una entrada d'aigua situada a 4 cm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir dos desguassos, l'un situat, com a mínim, a 4 cm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat mínima d'evacuació 
doble del cabal d'entrada i l'altre situat aproximadament a 5 cm del fons. 
 
DIPÒSIT DE FIBROCIMENT: 
Ha d'estar fet de ciment reforçat amb fibres d'amiant amb o sense addició d'altres fibres, càrregues o pigments. Ha d'incloure una tapa 
no estanca de les mateixes característiques. 
 
DIPÒSITS DE POLIÈSTER: 
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte 
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir esquerdes o ruptures. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mecanismes d'alimentació per a dipòsits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accionament per flotador 
- Accionament per electromagnètic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
El dispositiu ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura, el tancament i la regulació del cabal. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb una protecció antioxidant. Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 
incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ACCIONAMENT PER FLOTADOR: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCIONAMENT ELECTROMAGNÈTIC: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 

4.1.9 Escalfadors Acumuladors Elèctrics 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb cubeta d'acer esmaltat 
- Amb cubeta d'acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aïllant que a la vegada ha d'estar recoberta per 
l'envoltant exterior de l'acumulador. 
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha 
de tenir l'exterior esmaltat al foc. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball per a rearmar automàtic, un altre de manual, un control visual de funcionament i, ocasionalment, un 
termòmetre. 
Ha de tenir un born per a la connexió a terra, al costat del qual i sobre superfície fixa ha d'estar gravat de forma indeleble el signe 
"Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de connexió, 
malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment. 
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Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de manera 
indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi 
és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'acumulador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'acumulador i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l'aigua han de ser de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball. 
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han de poder resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Temperatura de treball <= 98°C 
Temperatura de seguretat 30°C 
Pressió de treball <= 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT) Clase I 
Connexió de l'aigua 1/2" ó 3/4" 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Cada acumulador ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les contingudes a la norma UNE 20-305, la indicació "Termo". 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-305-67 "Termostatos eléctricos destinados a aparatos para usos domésticos o análogos. Reglas generales." 
UNE 20-306-77 1R "Calentadores de agua eléctricos fijos no instantáneos. Condiciones de seguridad eléctrica." 
UNE 20-307-67 "Termostatos sumergidos para termos eléctricos de acumulación. Reglas particulares." 
UNE 20-308-67 "Dispositivos eléctricos de seguridad para termos eléctricos." 
UNE_EN 60335-2-21 95 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.Parte 2:Requisitos particulares para los termos 
eléctricos." 
 

4.1.10 Extintors d'Incendis 
 
EXTINTORS MANUALS 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb acabat pintat o cromat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). 
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 
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Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats equivalents a les especificades pel 
material base. 
Les ampolles que es puguin col·locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a pressió i la superfície 
horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos. 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura automàtica. 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions perjudicials ni risc específic de corrosió. 
 
Classes de foc per al que són útils els extintors: 

┌───────────────────────────────────────────┐ 
│ Extintors         │   Classe foc          │ 

│                   │───────────────────────│ 
│                   │ A │ B │ C │ Elèctric  │ 

│───────────────────│───│───│───│───────────│ 
│ Pols seca         │   │ x │ x │    x      │ 
│ Pols polivalent   │ x │ x │ x │    x      │ 
│ Anhídrid carbònic │   │   │   │    x      │ 

└───────────────────────────────────────────┘ 
Han de tenir una eficacia >= 21A-113B 
Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 
- Contingut de C: 
          - Acer no austenític <= 0,25% 
          - Acer austenític <= 0,03% 
     - Contingut de S <= 0,05% 
     - Contingut de F <= 0,05% 
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
     - Coeficient d'allargament > 16% 
     - Resistència a la tracció <= 580 MPa 
Ampolles de gas propulsor: 
     - Material Acer, alumini o aliatge d'alumini 
     - Volum <= 500 cm3 
El cos de l'extintor ha de portar embotit al metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents: 
- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 
 
EXTINTORS PINTATS: 
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament de la 
vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 3 kg A la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat 0,8 x pressió de prova 
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC: 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
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La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la palanca d'accionament de la 
vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 5 kg A la boca de sortida hi ha d'haver un broc amb forma de botzina. 
Pressió tarada del disc de ruptura 186 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 
- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina. 
     - Llargària mànega >= 400 mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
Ha de portar una etiqueta on s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col·locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de 
nombramiento del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de 
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación, eficacia; hogares tipo para 
fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y ensayos mecánicos. (Versión 
oficial EN 3-4:1994)." 
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. (Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-
4/AC1:1984)." 
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos complementarios. (Versión oficial EN 3-
5:1984)." 
 
ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer disminuir la seva qualitat i el bon 
funcionament. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificacions següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de 
nombramiento del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de 
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 

4.1.11 Equipaments per a Personal, Oficines i Magatzems d'Obra 
 
MÒDULS PREFABRICATS 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'ús provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampistería 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal 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. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables i de fàcil neteja. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficient per a permetre 
desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
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- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre >= 2,6 m 
Gruix aïllament >= 35 mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 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. 
REAL DECRETO 1215/97 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. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
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ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari de 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'imprimació. 
Dimensions del banc de 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula de 3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions de 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
4.2 PARTIDES D'OBRA 
 

4.2.1 Proteccions Col.lectives 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control 
apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
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En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o 
mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran 
utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si prèviament 
s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva 
funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i 
utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb 
els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma descontrolada, posant en perill 
la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat dels 
treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el compliment de les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloquegi, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat 
dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de 
les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures 
necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària adequats a l’operació a 
realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc de caiguda d’objectes. La 
seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base 
de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els 
pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs de 
terres, capa de sorra, etc.). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de 
caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge 
o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats 
horitzontals i verticals inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica en forma de mènsula o 
peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense 
col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m. i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes 
superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). 
En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport 
a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats 
horitzontals i verticals inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Se seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada 
pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment 
Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA EN VOLADÍS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS, ANELLAT PER A ESCALES, 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
unitat d’amidament segons amidament de la D.T 
PLATAFORMA METÀL·LICA PER PAS DE VEHICLES O PERSONES: 
m2 de superfície, segons amidament de la D.T 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 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. 
REAL DECRETO 56/95 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. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 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. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 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. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 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. 
 

4.2.2 Senyalització Provisional 
 
ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
- Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col.locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
- Replanteig 
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- Neteja de la base 
- Col.locació de les armadures 
- Formigonatge 
- Curat del formigó 
- Execució dels junts de formigonatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions expressament aprovades per la D.F. al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de la barrera Segons UNE 135-111 
     - Replanteig ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams ± 10 mm 
     - Nivells ± 10 mm 
 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 
Dosificació del formigó: 
     - Ciment > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment < 0,5 
Assentament con Abrams 3 cm 
Armadures Barres corrugades 
Tipus d'acer AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades 12 cm 
     - Altres casos 50 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T. 
ELABORADA "IN SITU": 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora si es fa amb camions 
bolquet. El temps màxim de posada a l’obra del formigó és de 2 hores des de la seva fabricació. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una membrana impermeable subjectada a l'exterior 
de la peça. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 135-111-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Definiciones, clasificación, dimensiones y 
tolerancias." 
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales básicos y control de ejecución." 
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* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
MARQUES LONGITUDINALS, TRANSVERSALS I SUPERFICIALS 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següent: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i condicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes 0% /+ 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microsferes de vidre 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - 30 dies >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc >= 150 mcd/lx m2 
Factor d'il·luminació (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó >= 0,40 
- Color groc >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en 
calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada quan 
sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents 
elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la 
velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si 
fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en 
sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa 
vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio 
telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 
401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quan major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau 
d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment 
existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres 
del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
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* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada." 
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables de la 
seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i 
estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers aliens hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb 
llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives dels seus respectius continguts. 
- S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, 
en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quan es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
- L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada 
de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
- Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” 
en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada quan 
sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents 
elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de 
la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si 
fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
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- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en 
sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa 
vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio 
telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR 
– 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quan major sigui la velocitat permesa en el tram. 
- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Se seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i els lliuraments estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels senyals i balisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la identificación. Principios de 
codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 

4.2.3 Depuració d'Aigües 
 
POUS CLARIFICADORS I FILTRES BIOLÒGICS 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Instal·lació de pous clarificadors o de filtres biològics prefabricats, de formigó armat o de polièster i fibra de vidre, soterrats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 
- Col.locació i muntatge de les peces prefabricades 
- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 
- Prova de l'estanquitat de la instal·lació 
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- Reblert amb terres i compactació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de ser estanc. 
Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub d'entrada. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Desnivell entre els tubs d'entrada i sortida >= 10 cm 
     - Dimensions interiors <= 5% 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de replantejar el pou en planta i alçat. 
El fons de l'excavació s'ha de netejar i compactar. 
S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 
S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 
Un cop feta la prova d'estanquitat s'ha de fer el reblert de terres. 
El reblert s'ha de fer amb terres exemptes de granulats superiors a 8 cm i s'ha de compactar. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada, segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.2.4 Radiadors Elèctrics d'Infrarojos 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Radiadors per a corrent monofàsic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntats superficialment 
- Muntats sobre porta 
- Muntats en el sostre 
- Tipus moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Radiadors muntats superficialment, en el sostre o sobre porta: 
- Col.locació dels suports 
- Col.locació de l'aparell 
- Connexió al punt previst d'alimentació 
- Prova de servei 
Radiadors tipus moble: 
- Col.locació del radiador 
- Connexió al punt d'alimentació 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
L'aparell no ha de quedar col·locat sota preses de corrent. 
S'ha de connectar a la xarxa de distribució elèctrica i a la línia de terra amb el cable d'alimentació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 2 mm 
RADIADORS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 
S'ha d'instal·lar penjat mitjançant els seus elements de muntatge. 
RADIADORS MUNTATS EN EL SOSTRE: 
Cal assegurar-se que sigui accessible l'interruptor de cordó. 
RADIADORS MUNTATS SOBRE PORTA: 
Cal assegurar-se que no destorbi el moviment de la porta. 
RADIADORS TIPUS MOBLE: 
S'ha d'instal·lar el radiador elèctric d'infrarojos endollat en el punt previst. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 
Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Si l'aparell està preparat per a una connexió fixa amb la xarxa elèctrica, aquesta connexió s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada, segons les especificacions de la D.T. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
UNE 20-342-81 1C "Aparatos eléctricos de cocción y calefacción para usos domésticos y análogos. Condiciones generales de 
seguridad." 
UNE_EN 60335-1 1997 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales." 
 

4.2.5 Equipaments per a Personal d'Obra 
 
MÒDULS PREFABRICATS 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el temps de la seva 
execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització 
majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria a les obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) 
per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui 
gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat als Subcontractistes o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les 
característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les 
condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense 
menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el 
manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per 
bacteris, animals o paràsits. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment 
Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es compatibilitzaran per amortització temporal, en forma de 
Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a 
cada fase d’obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 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. 
REAL DECRETO 1215/97 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. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
R.D 604/2006 de modificació del R.D. 39/1997 i 1617/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
Arquitecte Municipal 
JOAN LOPEZ VILÀ 
 
                                                                                                                                                                                                       
Calafell, setembre de 2021 
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ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit
de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

1 7G111111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

2 7G121111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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 15,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

5 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç6 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

7 H1462241

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

8 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

9 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

10 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat11 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

13 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

14 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

15 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

16 H1489690

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

17 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

18 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

19 H1533591

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

20 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector regulable per a serra circular, col·locat21 H15A7001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Formació en Seguretat i Salut22 H15Z1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m23 H15B3003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

24 H1426160

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

25 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

26 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

27 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14028 H1445003

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40529 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F530 H147A300

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

31 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AZ59A1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

2 H6AA2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1 HBB22641

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAB117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit6 HBBAE001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAF007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària8 HBC12100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs9 HBBZ1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#1 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 HBC19081

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs11 HBC1F501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

1 HQU1H110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3
caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de
ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat
i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 1)

1,000752,87 752,87

2 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1
caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T) (P - 2)

1,000254,76 254,76

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.007,63

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)

15,00011,82 177,30

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 - 4)

15,0005,99 89,85

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

5,0005,07 25,35

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 9)

5,00018,51 92,55

5 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 - 13)

15,0001,13 16,95

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 14)

5,00035,21 176,05

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 16)

15,00013,05 195,75

8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 17)

5,00061,14 305,70

9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 18)

5,000115,35 576,75

10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 20)

3,00022,18 66,54

11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 21)

20,0005,11 102,20

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 15,0002,20 33,00

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

PRESSUPOST Pàg.: 2

13 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 24)

15,0007,50 112,50

14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

5,00019,74 98,70

15 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

15,0006,31 94,65

16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 27)

15,00013,09 196,35

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)

5,0005,49 27,45

18 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

30,0005,56 166,80

19 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

30,0007,56 226,80

20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

1,00023,06 23,06

21 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 31) 1,000232,34 232,34

22 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 15,00019,25 288,75

23 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 32) 1,000231,77 231,77

24 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731 (P - 6)

5,0005,28 26,40

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

3,0008,15 24,45

26 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

3,0007,25 21,75

27 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 10)

3,00014,94 44,82

28 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 12)

5,0001,60 8,00

29 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 11)

3,0000,77 2,31

30 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 19)

3,00096,25 288,75

31 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)

3,0006,77 20,31

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.993,95

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

PRESSUPOST Pàg.: 3

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

1,000272,77 272,77

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

60,0003,05 183,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 455,77

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o
zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
36)

5,00096,35 481,75

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

8,00034,67 277,36

3 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

8,00028,68 229,44

4 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

12,00024,90 298,80

5 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

12,00024,96 299,52

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 41)

8,0005,52 44,16

7 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

8,00031,02 248,16

8 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 44) 100,0006,03 603,00

9 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

12,00010,32 123,84

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

650,0001,52 988,00

11 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

80,00010,12 809,60

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.403,63

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

PRESSUPOST Pàg.: 4

CAPÍTOL EQUIPAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 47)

4,000151,23 604,92

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 49)

1,000114,45 114,45

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

4,00054,88 219,52

CAPÍTOLTOTAL 01.05 938,89

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 1.007,63
Capítol 01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES 3.993,95
Capítol 01.03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 455,77
Capítol 01.04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 4.403,63
Capítol 01.05 EQUIPAMENTS 938,89

01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  Obra 10.799,87

10.799,87

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 10.799,87
10.799,87

EUR



ESTUDI SE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

10.799,87PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

647,996 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 10.799,87...............................................................................

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 10.799,87............................................................................ 1.403,98

Subtotal 12.851,84

21 % IVA SOBRE 12.851,84............................................................................................................... 2.698,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 15.550,73€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )
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PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA  IBÈRICA DE CALAFELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memòria de tractament dels residus de la construcció  
 
 
 



Obra:    
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 2016,50 1186,18
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 2016,50 t 1186,18 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 3,360 0,062 1,380

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 3,36 t 0,7544 1,38 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL
C-31  PK 140 - PK 141
Calafell Comarca : Tarragona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

no

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            



- altres

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 1423,4112
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 1423,4112

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,36
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -
Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -
Terres contaminades especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

reutilizació Terres per a l'abocador

a la mateixa obra (m3)
0,00 0,00 1423,41
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1423,41

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

cal separar tipus de residu
no inert
no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008



Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 1423,41

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,86 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

PRESSUPOST 

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació     Transport      Valoritzador / Abocador         

31776,46 7117,06 12823,52

- -

runa neta

22,36 9,32 7,45

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0,00 - -

0,00 0,00



0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

22,36 7.126,37 12.830,98

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

19.979,70

El volum dels residus és de : 2.421,18

El pressupost de la gestió de residus és de : 18.687,76

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

-
-
-
-
-
-
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tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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