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2. Antecedents i objecte de projecte 
 
 
Aquest projecte es planteja com la continuació d’un seguit d’intervencions portades a terme en el Barri Antic de Parets, 
quedant emetitzades per les singularitats dels carrers sobre els que s’intervé. Amb aquesta re urbanització es pretén posar en 
valor aquest teixit nuclear del poble de tal manera que se’n millori la qualitat de l’Espai Públic  i per tant, l’activitat social i 
comercial que s’hi desenvolupa. 
 
Per bé que el teixit arquitectònic del Barri Antic ha estat força alterat, el traçat, mides i emplaçament d’aquests carrers i espais 
Públics poden ajudar a recuperar la representa tivat d’aquest centre, fent de pol d’atracció tant de la gent del poble com de 
fora.  
 
Aquest projecte es desenvolupa d’acord amb el “Pla de Millora Urbana del Casc Antic i el Raval, Model de Mobilitat 
Sostenible del Casc Antic de Parets del Vallès”, redactat l’any 2011 
 
El projecte es planteja inicialment separat en 3 fases, tot i que es preveu la possibilitat d’ajuntar-ne la primera i la segona. Es 
separen segons els carrers i superfícies següents: 
 
 
FASE 1: Carrer Travessera i carrer de Barcelona.      Superfície:  1.967,84 m2 
FASE 2: Carrer Major.         Superfície;  2.086,55 m2 
FASE 3: Carrer Ferrer i Guàrdia i carrer Aurora.      Superfície:  1.081,41 m2 
 
F1+F2+F3:         Superfície:  5.135,80 m2 
      
 
Els àmbits d’intervenció previstos per a cada carrer queden detallats en la documentació gràfica del present projecte.  
 
 
 
El promotor d’aquesta urbanització és  l’Ajuntament de Parets del Vallès portada des d’Alcaldia, la Regidoria d’Urbanisme i els 
seus Serveis Tècnics.  
 
L’equip director del projecte i Estudi de Seguretat i Salut, és el format pels arquitectes Josep Miquel Roselló i Manel Sangenís 
del despatx Roselló/Sangenís arquitectes. En data 23 de desembre de 2016 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Parets fa 
l’adjudicació d’aquest projecte a aquest equip redactor. 
 
 
3. Situació actual i condicionants 
 
Amb caràcter general la totalitat dels carrers es veuen afectats per: 
 

. Estat de l’urbanització precari donada la seva antiguitat 

. Secció de vial fora de tota normativa d’accessibilitat Vigent (Codi d’accessibilitat i Ordre VIV). Prioritat al vehicle rodat. 

. Presència de serveis aeris sense cap ordre. Pals als carrers. 

. En general l’arquitectura que defineixen aquests carrers és de poca qualitat, tret d’algunes edificacions històriques que caldria 
protegir i posar en valor.  
. Estat de la xarxa d’abastament d’aigua i del clavegueram deficient. 
. Enllumenat poc eficaç i deficient. 
. En cap dels carrers hi ha presència de verd, més enllà del procedent, excepcionalment, de finques privades 
. Pendent de resoldre el tema de la recollida d’escombraries i els criteris del control de la mobilitat a l’interior del Barri antic. 
 
Separant per carrers: 
 
. Carrer Travessera. S’estén des del carrer Ferrer i Guàrdia FINS A L’Av. De Catalunya. El carrer es plega en la seva trobada 
amb el c. Barcelona. En aquest punt, actualment apareixen unes escales que resolen els pendents del gir. En el seu tram baix 
ressegueix el Centre Cívic de Can Rajoler, des d’on s´hi accedeix.  Tè una amplada variable entre 7 i 7,5m amb un pendent 
considerable que en el seu tram alt és del 8%  i en el baix del 13%. Al llarg del seu recorregut apareixen una sèrie d’accessos a 
aparcaments privats. En el tram alt, banda Barcelona, apareix un estrt passatge privat, sobre el que no es preveu intervenir. No 
apareix  cap tipus de vegetació. En el seu tram baix, davant del Centre Cívic les edificacions són baixes amb presència de verd 
privat.  
 
. Carrer Barcelona: L’àmbit de projecte abasta des del c. Travessera fins al carrer Migdia. Es tracta d’un carrer de secció 
variable entre 5 i 7m amb un pendent accessible del 4% i que esdevé un itinerari clar de sortida del barri Antic. . En la seva 
trobada amb el c. Ferrer i Guàrdia apareixen unes escales enjardinades que resolen els pendents dels girs.  La façana de la 
banda Riu (el Tenes) presenta discontinuitas tipològiques i d’alçades que espongen el carrer de llum i sol. Sobre la zona 
central d’aquesta mateixa façana existeix un passatge privat amb accés a un aparcament sobre el que no es preveu intervenir. 
 
. C. Major: L’àmbit de projecte abasta des del passeig Lluis Companys fins a la placeta del c. Barcelona. Es tracta de l’eix 
socio econòmic històric més important del poble. És el carrer de més amplària del barri entre 8.50 i 9.00m. Els seus pendents 
són variables i destacables: el tram baix és del 8% i el tram alt del 10%. A l’alçada del c. Ferrer i Guàrdia apareix un 
esponjament de l’edificació que genera una placeta amb desnivells: es tracta de la coberta d’un aparcament privat amb ús 
públic, sobre la que no es preveu intervenir. En el seu tram alt el carrer fa un petit gir que el caracteritza tancant les visuals 
sobre si mateix. En tot el tram baix i fins el c. Empordà no apareix cap aparcament privat 
 
. C. Ferrer i Guàrdia:  s’extén des del c. Major fins al c. Barcelona. Es tracta d’un carrer rectilini, amb pendent accessible i 
d’una amplada de 6,60m. La seva banda de muntanya preserva un cert caràcter de barri antic, amb casetes de planta baixa i 
pis que caldrà potenciar. En aquesta mateixa banda també hi apareix un passatge privat sobre el que no es preveu intervenir. El 
carrer dóna accés a un seguit destacable d’aparcaments privats. El seu pendent varia entre el 2,5 i el 4% 
 
. C. Aurora: carrer curtet que va del c. Ferrer i Guàrdia al c. Barcelona. La seva amplada està al voltant dels 6.20 m. i el seu 
pendent és del 9,7% Des d’ell s’accedeix a diferents aparcaments privats. 
 
En resum, en superfície, tant la definició de les rasants, com l'estat dels encintats i paviments de tots els carrers demanen una 
intervenció que les replantegi, millori la seva accessibilitat i afegeixi el caràcter demanat a l'espai públic. En relació a les xarxes 
de serveis constatar que calen portar a terme millores generalitzades; el present projecte en concreta el seu abast. 
   
 
4. Justificació de la solució adoptada. 
 

      Les solucions plantejades donen resposta a tres temes cabdals en un barri Antic. 
 

4.1 Mobilitat 
 
4.1.1 Aspectes generals. Es planteja la conveniència de la total vianalització del Nucli Antic de Parets, de tal manera que 
qualsevol decisió anirà encaminada a minimitzar la presència de vehicles a motor. Només la necessitat de satisfer 
l’accessibilitat als aparcaments dels veïns, urgències, recollida de brossa i càrrega i descàrrega en serien les excepcions. En 
aquest sentit, els “bucles dissuassoris” seran les eines que ajudaran a definir la mobilitat interior al Barri Antic. 
 

 Per tant, donat que les Intensitats de circul.lació esdevindran baixes (tret de la part alta del C. Major), no caldrà segregar en 
cap cas vianants i vehicles. La segregació serveix per a protegir i donar seguretat al vianant però entorpeix la mobilitat, 
especialment en espais que esdevenen d’activitat social i comercial prioritària.  



 
L’obligada  presència d’un cert volum de vehicles a la part alta del c. Major motivada per: l’accés a l’aparcament d’un edifici 
d’habitatges gran, el mateix disseny de les plantes baixes que no permet la presència d’un comercial important i la necessitat de 
donar sortida als carrers Ferrer i Guàrdia, Via de Piquer i c. de l’Empordà, planteja la conveniència que automòbils i vianants 
convisquin en aquest tram. La proposta d’emplaçar-hi uns escossells realçats per a la plantació permetrà  clarificar l’ús del carrer 
sense segregar-lo amb encintats. Els sentits de circul.lació proposats dins l’àmbit d’actuació es detallen en el plànol corresponent. 
 
4.1.2  Control Accessos. Per tal de garantir que els vehicles que accedeixin al Nucli Antic de Parets siguin només els autoritzats 
caldrà que l'Ajuntament concreti la millor manera d'implementar-ho. En qualsevol cas no es preveuen les pilones retràctils i els 
problemes de manteniment i accidents habituals. 
 
4.1.3   Aparcaments.  El nombre de places d’aparcament que actualment ocupen els carrers inclosos dins l’àmbit d’actuació és 
d’uns 47 cotxes, que es reparteixen així: 
 
. c. Major:    23 cotxes 
. c. Travessera:   11 cotxes 
. c. Barcelona:       0 cotxes 
. c. Aurora          3 cotxes 
. c. Ferrer i Guàrdia   10 cotxes 
 
 
A aquesta quantitat caldria sumar-hi les que hi ha a la resta del Nucli Antic. La totalitat d’aquestes places caldria reubicar-les fora 
d’aquest àmbit, en els espais que el PMU preveu i situats a una distància inferior als 500m. 
 
4.1.4  Càrrega i descàrrega. No es preveuen reservar espais exclusius a aquest efecte donat que ni acaben conferint al nucli antic la 
imatge que  els hi correspon ni acaben resolent de manera eficient aquestes necessitats. Es preveu un sistema de  “franges 
horàries” de lliures accés a tal efecte i amb una durada no superior a 20mn. Les franges podrien ser: de 7:00 a 10:30 AM/ 2:00 a 
4:00 PM / 8:30 a 10:00 PM), de manera genèrica. En el cas del carrer Major es poden restringir més, si cal . 
 
4.1.5  Tipologies de carrers. 
 
Les seccions de carrer que tenim són: 
 
. De 5.00m a 7.00m:   c. Barcelona.   
. De 6.00m a 6.50m:   c. Ferrer i Guàrdia, Aurora i Travessera (tram de dalt). 
. De 7.00 a 7.50m:      c. Travessera  (tram de baix).  
. De 8.50m a 9.00m:   c. Major .  
 
A  efectes de mobilitat tots els carrers del casc antic que hagin de suportar algun tipus de mobilitat rodada a motor, aquesta 
convindrà  que sigui d'un sol sentit amb independència de la seva secció; d’aquesta manera es millora tant la seguretat del vianant 
com el caràcter del carrer. 
 
Per tal de disminuir espai per al cotxe i/o evitar l’aparcament, no es preveu la col·locació de pilones, donat que aquests obstacles 
no aporten, en aquesta tipologia de carrers, ni major seguretat ni un ús mes eficient del carrer, per contra, empitjora notablement el 
paisatge del nucli urbà.  Genèricament, es proposa actuar des d’una bona  senyalització i la disciplina urbana. 
 
Les noves seccions  proposades queden detallades en la documentació gràfica. 
 
 
 
4.2  La singularitat del centre històric des del paisatge urbà 
 
 
Dotar de caràcter als carrers del nucli antic de Parets del Vallès i es especial, estimular l’activitat cívica i comercial del C. Major, es 
preveu portar-ho a terme amb les següents estratègies: 
 
4.2.1 La secció hidràulica del carrer. Es proposa una secció en recollida central, amb rigola diferenciada. Amb el mateix material 
que aquesta es preveu pavimentar una franja enganxada a la façana que acull els serveis soterrats. 
 

4.2.2 El verd al centre històric. La presència de verd al nucli antic dels pobles, als seus carrers, ha tingut sempre un protagonisme 
accidental, puntual. En determinat llocs, allí on les geometries del carrer ho permetien apareixia un arbre, en una reculada de les 
alineacions un roser d’emparrar, un veí que ha deixat els testos d’aspidistres al carrer, els balcons.  El projecte proposa actuar en la 
mateixa direcció. 
 
4.2.3 Visuals i Perspectives. Els carrers del nucli antic tenen uns punts d’especial interès, que els hi atorga bona part del seu 
caràcter. Es tracta dels seus finals, de les seves visuals emmarcades per la perspectiva que genera la pròpia edificació. Els 
encreuaments esdevenen espais especials, racons urbans on el carrer es singularitza.  Controlar i reforçar aquests espais esdevé 
un dels objectius d’aquesta proposta. En aquest sentit i lligant aquesta inquietud amb la de l’apartat anterior (el verd) la proposta 
planteja tres operacions clau: 
 
. Plantar espècies arbòries de port mitja i piramidal en punts estratègics del viari: Sorbus, Ligustrum, Quercus, Malus, Tilies, 
Ulmus...en les seves varietats “Fastigiata”, “Columnaris”, quan la seva posició així ho recomana (veure plànol) 

 
. Es proposa emprendre iniciatives dirigides per l’Ajuntament que,  a través de mecanismes de participació ciutadana, permetin que 
des de la iniciativa privada  es porti el verd al carrer mercès als testos, balcons, plantacions puntuals 
 
. Al carrer Major aquesta operació anirà lligada a aspectes de mobilitat i ús comentats. Val a dir que donat que es tracta d’un carrer 
amb una traça corba i assolejament molt diferent a cada costat, el cantó paisatgísticament recomanat per a la plantació arbòria 
correspon a la banda de major radi, es a dir la banda més al nord, la visualment més present i la millor solejada. Les terrasses es 
preveuen concentrar a aquesta banda del carrer. 
    
4.2.4 La porta al paisatge obert i connexió a altres barris. El punt d’arribada del c. Major als entorns de la masia de Can Serra és un 
punt de transició urbana d’un gran potencial. Arrenjar aquest espai, avui interromput per una comunicació poc directe a una banda i 
un talud de terra a l’altre sembla força recomanable per tal de consolidar els objectius estratègics  de comunicació cívica d’aquest 
eix. 
    
4.2.5 La balconada al paisatge obert. La trobada del carrer de Barcelona amb els carrers Ferrer i Guàrdia, Barcelona i Migdia 
coincideix amb una  obertura en balcó del nucli Antic cap al riu Tenes i espais no residencials del poble. Tot i que aquesta indret 
queda majoritàriament fora de l’àmbit, demana un  d’estudi més ampli, de tal manera que no es condicionin futures actuacions, 
com podria ser a possibilitat de portar a terme unes escales que comuniquessin directament per aquest punt el nucli Antic i els 
espais d’equipament que trobem sobre l’Avinguda de Catalunya. També pren especial importància resoldre aquest encreuament en 
funció de la mobilitat proposada. Aquesta proposta, tot i que contempla que l'actual doble sentit del c. Migdia no invalida la seva 
futura correcció a un sol sentit. 
 
4.2.6 Els equipaments de referència. Qualsevol decisió que es prengui en relació a l’urbanització haurà d’incorporar una visió 
unitària i coherent amb la dels paisatges urbans propers a l’Església, l’Ajuntament, el Centre Cívic/ Biblioteca Can Rajoler. El 
plantejament de la present proposta s’ha fet en aquest sentit. 
 
4.2.7 Terrasses i ocupació de l’Espai Públic. La importància que té que des de l’Ajuntament es controli com s’ocupa  la via pública 
és fonamental  per tal de garantir que aquesta es faci d’acord amb objectius d’ordenació i imatge urbana desitjada. Es proposa 
regular a través d’una Ordenança específica del Nucli Antic que reguli diferents aspectes del paisatge Urbà. Un d’ells ha de ser les 
terrasses. N’hi ha d’altres: Mobiliari urbà, retolació, tendals, aparells d’aire condicionat, roba estesa, tractament de mitgeres... 
 
 
4.3 Criteris de manteniment i durabilitat 
 
   
4.3.1 Aspectes generals. És evident que en el manteniment  de l’Espai Públic és on les finances municipals tenen una de les 
partides més delicades dels pressupostos. La present proposta  es fa en observança i coneixement de les estratègies que en aquest 
sentit  té, bàsicament, l’Ajuntament de Barcelona, on és evident que qualsevol petita decisió té unes conseqüències quantitatives 
molt importants. Per tant, sembla una bona estratègia compaginar els criteris municipals amb els plantejaments i experiències 
acumulats en una ciutat com Barcelona. Tot seguit es relacionen mecanismes que des d’aquesta òptica s’entenen com a claus: 
 
4.3.2 La pavimentació. En aquest sentit es planteja, genèricament: Un paviment base d’asfalt negre acompanyat de llamborda de 
pedra artificial en els espais de girs i encintats de les façanes. Intervenir amb aquests dos materials optimitza les exigències de 
cost, durabilitat i imatge d’espais representatius. Les actuals lloses/llambordes amb que s'ha pavimentat el casc antic és la  llosa 
Vulcano de Breinco. 
 



 4.3.3 Sistema de recollida d’escombraries. Aquest projecte planteja l’absència de contenidors permanents i soterrats dins el Nucli 
Antic. Per altra part, la recollida porta a porta s’estima com poc eficient i costosa. Una opció que s’està demostrant eficaç és la 
d’una recollida selectiva amb plataformes mòvils en franges horàries i espais destinats a tal efecte que caldria acordar amb els 
serveis tècnics de l’Ajuntament i empresa adjudicatària d’aquest servei. Els horaris de recollida proposats són:  abans de tancar els 
comerços i fins a les 12.00 PM. Es preveu que els serveis d’hostaleria podrien tenir un regim de recollida especial. L’Ajuntament 
implementarà el sistema que estimi més oportú. 
    
4.3.4 Nova Xarxa de clavegueram. D'acord amb l'estudi fet per l'empresa Drenatges del Besòs, qui en gestiona l'actual xarxa, el 
projecte proposa la renovació integral de bona part d'ella, tret de la corresponent al carrer Barcelona que es manté. Es preveu la 
substitució d'aquells claveguerons privats que estiguin en mal estat. Les característiques de la instal.lació són les demanades en el 
Plec de Drenatges del Besòs. 
 
4.3.5 L’Enllumenat i el Reg.  Es tracta de dos serveis municipals. En relació a l’Enllumenat s’evitaran les columnes i es plateja la 
col·locació de lluminàries amb llumenera  de plaques multi-led que es comporten millor davant falles puntuals. La xarxa proposada 
es fa d'acord amb les directrius donades des dels ST de l'Ajuntament. Es preveu la col·locació d'un quadre i escomesa nova a l’Av. 
Catalunya a tocar de l’ET. 
D'acord amb les directrius facilitades pels ST de l'Ajuntament, no es preveu fer una xarxa de reg,tret de la col·locació de boques de 
reg donat que es preveu que es porti a terme a través d'una Plataforma cívica existent que actualment ja fa  aquesta tasca amb 
eficiència. 
 
4.3.6  Companyies. Soterraments i Millores. 
 
Distigirem segons es tracti de: 
 

 Aigua (CASSA): Es porta a terme la seva renovació integral col.locant tubs de polietilè i retirant l’uralita existent. El projecte 
Porta a terme l’obra civil necessària aixi com la col.locació d’un hidrant i d’una xarxa de boques de reg. Per a l’execució 
de l’obra es farà necessari la instal.lació d’una xarxa provisional 

 Gas: Xarxa existent.  No es preveu intervenir-hi. 
 Telefonia. Es disposa del projecte de Telefònica. El Projecte contempla els treballs corresponents a l'obra civil. 
 Telecomunicacions.  El projecte preveu l'obra civil per incoporar una nova xarxa en tots els carrers de l’àmbit 
  Endesa: Es disposa de projecte. es preveuen soterrar els creuaments i retrenar  per façana la xarxa. El projecte contempla 

l'obra civil necessària 
 
Per tal de garantir la bona conservació de les obre executades, caldrà signar amb les companyies un conveni on s’acordi no obrir 
els carrers durant un període determinat després que  l’Ajuntament hagi rebut qualsevol fase de l’urbanització del Nucli Antic. 

 
 
 
5. Descripció de les obres projectades. 
 
El projecte de referència es refereix a una obra complerta, susceptible de ser lliurada per a l’ús general, contenint els elements 
necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions; sense perjudici de les ampliacions que 
posteriorment es puguin dur a terme. Donant compliment a allò indicat a l’article 13 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny) i a l’article 127 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
 
Les obres a portar a terme seguiran, de manera esquemàtica, i per a cada fase el següent procés: 
 
- Informació als diferents serveis de l'inici de les obres, preparant i posant data a les seves actuacions. 
- Informació als veïns afectats de l'inici de les obres segons criteris de l'Ajuntament de Parets. 
- Senyalització i tancament de la totalitat del carrer afectat , garantint exclusivament el pas de veïns i tancant el pas a qualsevol 
vehicle. 
- Enderrocs dels actuals paviments i elements urbans existents. 
- Actuació sobre els serveis existents i nous: Aigua, Clavegueram, Endesa,  Telefònica, Telecomunicacions i Enllumenat. 
- Formanció de ferms i paviments. protecció de pas segons paviment. 
- Col.locació de l'enllumenat,  plantació i mobiliari respectivament. 
- Senyalització vertical i horitzontal 
- Obertura de l'obra al vianant 
 

 
6. Terminis d'execució i Pla d'obres 
 
El temps previst per a la realització de les corresponents obres d’urbanització és de: 
 
1. Fase 1 :   20  setmanes. 
2. Fase 2: 24  setmanes 
3. Fase 3 : 18 setmanes 
 
En el següent quadre sinòptic del Pla d’obra s’especifiquen els conceptes de les parts principals de l’obra, amb una estimació 
de la duració prevista per a cada carrer i activitat.  
 
- Quadre sinòptic: QUADRE SINÒPTIC. PLA D'OBRA PER FASES. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
En el cas que es portessin a terme simultaneament la Fase1 i la Fase2, es preveurien, en una primera aproximació 
dues Etapes d’obra: 
 
Etapa1: C. Major (Ll.Companys-Via Piquer)+ C. Barcelona 
Etapa2. C. Major (Tram Baix)+C. Travessera 
 
 
7. Proposta de classificació de contractista . Període de Garantia 
 
La classificació del contractista tal i com es disposa en el “Reglament General de Contractació”, a excepció  que l’ 
Administració estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars un altra classificació, haurà de complir els requisits 
següents: 
 
Obra vials y pistes.           Grup G, Subgrup 6, Categoria 4 
 
 
El període de  garantia establert per al conjunt dels treballs detallats en el present projecte, s'estima en 1 any a comptar des de 
la data de final d'obra. Aquest període  inclou especificament el capítol de jardineria i el seu manteniment.

8.  Resum de pressupost i repercussió 
 
Pressupost d’Execució Material.(P.E.M.) (F1+F2+F3)       1.242.110,59.- 
DG (13%) + BI(6%):  (19% sobre 1.205.420,14)          236.001,02.- 
 
Total            1.478.111,61.- 
 
21% IVA s. 1.478.111,61                              310.403,44.- 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (P.E.C.)         1.788.515,05.- 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a: 
 
Un milió set-cents vuitanta-vuit mil cinc-cents quinze euros amb cinc cèntims. 
 
 
Superfície d'intervenció total:   5.135,80    m2 
Repercussió sobre PEM:        241,85    €/m2   
Repercussió sobre PEC:             348,25    €/m2 
 
 
. Pressupost per al coneixement de l'Administració. Pagaments a Companyies 
 
Pagaments companyies: 
 
. Aigua potable 
  - Provisional (F1+F2+F3)           15.151,56.- 
  - O. Mecànica:            53.085,42.- 
  - Retirada fibrociment:             9.095,17.-  
  - Ajudes(no pressupostades per Cassa)                                                                          6.545,17.- 
 
. Endesa:  O.Mecànica (F1+F2+F3) :                        97.879,39.- 
 
Subtotal:                                      181.756,71.- 
21% IVA s. 166.116,37                          38.168,91.- 
 
Total:                                     219.925,62.-  
 
 
 
Barcelona, juny de 2017 
 
 
Els arquitectes redactors, 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte.                  Manel Sangenís Garcia, arqte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quadre resumde Pressupost  per FASES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 
c. Ferrer i Guàrdia        c. Major          c. Travessera. Can Rajoler. 
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Annex 1. Enderrocs i moviment de terres. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex. 
 
1. Consideracions generals. 
2. Enderrocs.  
3. Moviments de terres. 
 
1. Consideracions generals. 
 
Donades les característiques de l’emplaçament, cal entendre que es tracta d’uns terrenys on les modificacions topogràfiques 
previstes són petites i que per tant el seu estat actual variarà poc. Només la regularització de les rasants, tant en rigola com sobre 
la línea de façana provoquen els necessaris matisos. Els canvis topogràfics provenen essencialment del canvi de secció tipus, 
passant d'una secció simètrica amb bombeig a banda i banda a una secció en plataforma única i  simètrica en el cas dels carrers 
Travessera, Barcelona, Major i Aurora,  i asimètrica en el carrer de Ferrer i Guàrdia, amb una única línea de  recollida d'aigües en 
tots els cassos.  
 
Els enderrocs previstos es preveuen en la totalitat del paviments existents i espais afectats pels serveis. En tots 5 carrers,  totes les 
bases i sub-bases es preveuen enderrocar i substituir per unes de noves, donat que es preveuen en un estat no massa favorable. 
No es preveu intervenir sobre les esplanades actuals, tret que les subases previstes les interfereixin.  
  
L'afectació sobre els serveis és total en tots els serveis aeris, mentre que a nivell de serveis soterrats es preveu: 
 

 Substitució de bona part dels col.lectors. Tret del carrer de Barcelona, que es maté el col.lector actual,a  la resta de 
carrers se’ls substituirà en bona mesura. Substitució dels claveguerons que es detectin en mal estat. 

 Renovació de la xarxa d’aigua potable (de boca, font, boques de reg i hidrant) 
 Soterrament de la xarxa de telefònica 
 Soterrament dels creuaments d’Endesa 
 Soterrament dels creuaments d’enllumenat 
 Telecomunicacions Ajuntament. Soterrar trams aeris i nova xarxa soterrada. 

 
En el mateix sentit es preveuen anul.lar els embornals i les seves connexions als col.lectors actuals. 
 
 
El plànol 01C  recull els diferents tipus de paviments actuals i els enderrocs previstos. 
 
2.. Enderrocs.   
 
Tal i com ja s'ha esmentat anteriorment, aquests es produeixen sobre la totalitat de l'actual pavimentació fins a trobar l'esplanada 
actual. El procés d'obra i el propi Estudi de Seguretat preveuen que les  l'obres dels carrers es realitzin  en tres fases: 
 
FASE 1: Carrer Travessera i carrer de Barcelona.      Superfície:  1.967,84 m2 
FASE 2: Carrer Major.         Superfície;  2.086,55 m2 
FASE 3: Carrer Ferrer i Guàrdia i carrer Aurora.      Superfície:  1.081,41 m2 
 
 
F1+F2+F3:         Superfície:  5.135,80 m2  
 
Es preveu que les fases 1 i 2 es puguin porta a terme a l’hora.  
 
A la part baixa del c. Major es preveu enderrocar un tros de la urbanització feta recentment fins al c. Barcelona, per tal de poder 
acordar-la amb la del present projecte. 
 
Els treballs d’enderroc de tots els carrers es preveuen fer-los en tres fases per tal d’afectar mínimament la mobilitat del vianant. 
  

 La fase corresponent a les actuacions sobre el col.lector 
 La fase corresponent als claveguerons i esteses dels serveis adosats a les façanes  
 La fase corresponent a les bases i subases. 

 
 
 



3. Moviments de terres. 
 
El projecte no precisa de l’aportació de terres donat que es pot considerar que les envolvents de les rasants dels carrers coincideix 
força amb les actuals (veure plànol 6.3 Seccions transversals Actuals -proposta)). Per altre part es preveu, quan calgui, 
l'abocament de tot-u de regularització de característiques detallades en el PG3 i en el propi Plec de condicions en el seu apartat de 
Moviment de Terres. -Títol III Plec de Condicions Tècniques Particulars de l’Obra-. Aquestes es portaran a terme garantint la seva 
correcta compactació, gruixos mínims i amb els corresponents càlculs de densitats i proctors que el projecte de control de qualitat 
determini. Totes aquestes operacions es faran amb especial observança a les indicacions donades en els esmentats documents.  
  
Tots els reblerts de rases es portaran a terme amb sorra rentada d'acord amb els criteris esmentats en l'apartat anterior. Les terres 
resultants de les excavacions caldrà retirar-les de l'obra. 
 
En aquells punts on hagi calgut excavar per sota de l'actual esplanda, caldrà assegurar la seva correcta compactació d'acord amb 
els proctors i densitats tretes. 
 
La càrrega i emmagatzemant de terres es realitzen en zones tancades al tràfic peatonal i rodat, i estaran clarament senyalitzades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2. Replanteig i definició geomètrica 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex. 
1. Topografia. 
2. Definició de les rasants. 
3. Replanteig de l’obra 
 
1. Topografia. 
 
La base topogràfica utilitzada es basa en l’aixecament topogràfic que s’ha portat a terme per a la redacció del present projecte , que 
ha estat facilitat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sentmenat. L’empresa que ha portat a terme aquest treballs és” Granollers 
Topografia” emplaçada al c. Lluis Vives,8 de Granollers, sent-ne el seu responsable en Guillem Serra Muns, topògraf. Telf. 93 
8791447 i 653257063. 
 
En aquest topogràfic es recullen totes les alçades de voreres i arrencades de les edificacions que han servit per replantejar les 
noves rasants de l’ordenació i especialment de les voreres en el punt de trobada amb l’edificació existent. També queden recollits 
alguns elements de mobiliari existents i les tapes de les diferents companyies de serveis. No es recullen les xarxes aèrees existents.  
 
Els punts de replanteig del projecte (x,y,z), no  estan referenciats respecte les coordenades U.T.M. sistema de referència ETRS89-
Ajust GPS. 
 
Per tal de portar a terme correctament el replanteig d’aquesta obra, de traçats no rectilinis i altimetries complicades, es fa 
imprescindible la utilització d'una estació topogràfica d'última generació, amb permanència a l’obra. sense la constància de la seva 
contractació no es podrà donar inici a les obres. 
 
2. Definició de les rasants. 
 
Per a la definició de les rasants d’aquests espais s’han tingut en compte les rasants dels carrers actuals que hi arriben així com la 
dels pedrissos d’accés als habitatgesi garatges, esdevenint aquest l’origen de qualsevol replanteig.  Per tant, cal comprovar en 
cada cas, la idoneïtat de la cota d’arribada de les noves rasants a aquests punts crítics. 
 
Donat que en primer lloc es portaran a terme els treballs corresponents a la xarxa de clavegueram, caldrà tenir present la 
importància de la implantació definitiva de les tapes dels pous, que en alguns punt s’alineen amb els paviments/rigola. Per tant, el 
replanteix de les canonades, perfils,  pous i embornals es determinarà amb precisió topogràfica. 
 
 es portaran  a terme les obres corresponents als ajustos de la xarxa de desguàs del carrer caldrà replantejar els perfils d'aquest. 
(verure plànol de Replanteig) . En paral·lel caldrà definir les rasants de la rigola per tal d'ubicar-hi els caixons dels embornals. 
Aquest replanteig es porta a terme d’acord amb els plànols de replanteig i de perfils que aquest projecte recull. En qualsevol cas, i 
per tal de garantir que no hi haurà cap interferència amb les línies de façana, caldrà replantejar i marcar la nova línia de remat del 
paviment contra la façana. 
 
La formalització tipus de la secció del carrer amb la implantació de la canal central  consisteix en dos plans que surten de la façana 
que a l’arribar a l’espai d’una amplada de 1,20m centrat sobre l’eix del carrer defineix una concavitat (canal de recollida), que es 
resolt tant amb paviment de peces com amb asfal. Aquesta canal, quan arriba a les proximitats d’un embornal, es converteix en 
rigola amb eñs dos plans que s’entreguen contra ella. Queden definits els àmbits de transició entre les canals i les rigoles. En el cas 
del c. Ferrer i Guàrdia aquesta canal es desplaça de l’eix central del carrer per tal de resoldre els desnivells existents entre una 
façana i l’altra.  
 
En el supòsit que durant el procés d'obra calgui fer un ajust sobre el  perfil de les rigoles dels carrers caldrà que  responguin a una 
geometria corba i/o rectilinea perfectament continua sense plecs ni discontinuïtats forçades. 
 
El projecte preveu una partida de substitució d’entorpeus i acabats de façana afectats per les noves rasants. 
 
3. Replanteig de l’obra 
 
El replanteig de les rasants es farà amb especial atenció en els creuaments dels carrers, que per les seves singularitats 
topogràfiques s’hauran d’adaptar en cada cas. Avanç de procedir a qualsevol formigonat, caldrà que la DF hagi validad el replanteig 
d’obra  proposat. 
 
 



Per les característiques de l’emplaçament s’ha cregut convenient definir un únic punt  de replanteig (0,0) per als eixos (x,y). Per a 
l’eix (z) s’ha pres la referència del nivell ±0 el del topogràfic.  
 
El punt d’inici de replanteig  (0,0) considerat es situa sobre les coordenades UTM: 
 
X: 436040 
Y. 4602560 
 
Aquests replanteig es portarà terme mercès a  la informació aportada per la documentació gràfica següent: 
 
- Estat actual, topogràfic:   Plànol  01B 
- Replanteig (x,y,):   Plànol  03B 
- Replantreig (z):   Plànol  03A1 
- Perfils Long. i Transversals Plànol  03A2   
- Planta clavegueram  Plànol  05A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3. Xarxa de clavegueram  
 



Índex. 
 
1. Consideracions generals 
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3. Proposta.  
4.  Informació gràfica de l'estat actual i  Projecte de Drenatges del Besós.  
 
 
1. Consideracions generales 
 
 
La informació relativa al clavegueram prové de les dades facilitades pels Serveis Tècnics de Drenatges del Besós. En aquest sentit 
des de l’Ajuntament s’encarregà un estud edl seu estat actual i i un  projecte de Renovació a l’empresa que gestiona i manté la 
xarxa de clavegueram del municipi, Drenatges Urbans del Besós S.L. El present projecte recull, per tant,  íntegrament la seva 
proposta, criteris d’execució i Plec de condicions tècnic. Només en aquells aspectes que condicionen els criteris d’urbanització en 
superfície, el projecte ha pres decisions que les poden matitzar.  
 
La persona de contacte  de Drenatges del Besós  amb qui s'han portat a terme les consultes relatives als criteris a aplicar en el 
projecte i durant l’obra és la Tècnics sra. Lucia Anton. 
 
 
2.  Estat actual. 
 
Actualment els cinc carrers que resolen el seu clavegueram mercès a una única xarxa unitària. El carrers incorporen els següents 
col.lectors, amb les següents característiques: 
 
.  C. Travessera:    Col.lector de formigó armat. Ø300. Fondària entre 1,4/1,5m 
.  C. Barcelona:    Col.lector de formigó armat. Ø300. Fondària entre 2,4/3,8m (no es modifica el col.lector) 
.  C. Major  Col.lector de formigó armat. Ø400/300. Maó de 600x600. Fondària entre 2,2/2,5m 
.  C. Ferrer i Guàrdia: Col.lector de formigó armat. Ø300. Fondària entre 1,2/2,4m (no continu) 
.  C. Aurora.  Col.lector de formigó armat. Ø300. Fondària entre 1,4/3,8m 
 
 
 
No es disposa d’un aixecament topogràfic de les rasants de les cubetes dels pous, però si de les alçades existents entre la làmina 
d’aigua i la tapa de carrer de bona part dels pous. Aquests nivells queden detallats gràficament en el plànol adjunt facilitat per DB. 
D’alguns dels pous grafiats es desconeix la seva fondària  
 
Els diferents habitatges aboquen les seves aigües fecals als esmentats col.lectors. L'aigua recollida sobre els vials es condueix, a 
banda i banda de la calçada a traves de les rigoles fins als embornals, els quals condueixen l'aigua fins als col.lectors esmentats. 
 
L’estat actual dels claveguerons particulars, a diferència dels col.lectors, es desconeix. Es preveu que n’hi hagin en mal estat, en 
aquest cas es preveu la seva substitució. 
 
L’actual pendent longitudinal dels carrers és: 
 
.  C. Travessera:    8% (Tram Alt) i 13% (Tram Baix)   
.  C. Barcelona:    4% 
.  C. Major  8% (Tram Baix) i 10% (Tram Alt)   
.  C. Ferrer i Guàrdia: 3% 
.  C. Aurora.  9% 
 
Per tractar-se de carrers amb un cert pendent,  les trobades amb els carrer perpendiculars a ells van  acompanyades d'ajustos dels 
pendents transversals, sovint forçats i difícilment evitables.  
 
3. Proposta.  
 
 

Els treballs que es preveuen portar a terme en els carrers tenen una naturalesa doble. Per una part renovar els actuals col.lectors i 
claveguerons que s’han detectat o es detectin en mal estat i refer els drenatges de superfície d’acord amb les noves seccions de 
carrer proposades en plataforma única. 
 
Donat que no es disposa d’un estudi de l’estat dels claveguerons particulars, la seva intervenció es portarà o no a terme a mesura 
que s’obri el col.lector i es pugui inspeccionar visualment el seu estat. El pressupost recull una part proporcional (30%) de 
col.lectors a substituir respecte la totalitat de solars amb façana a carrer. En el cas del tram baix del c. Major i del tram baix del C. 
Travessera la resituació del col.lector força la substitució integral dels claveguerons. 
 
Detallant-ho per carrers 
 
.  C. Travessera:    Col.lector de PVC. Ø400. 3 pous nous. 
.  C. Barcelona:    No es modifica el col.lector existent 
.  C. Major  Col.lector de formigó Classe III Ø600. 4 pous nous 
.  C. Ferrer i Guàrdia: Col.lector de PVC. Ø400. 3 pous nous. 
.  C. Aurora.  Col.lector de PVC. Ø400.  
 
Alguns trams dels actuals col.lectors d’aquests carrers es mantindran. La doc.gràfica així ho detalla. 
 
Els actuals embornals que apareixen en tots els carrers s’enderrocaran.  En aquells carrers on el col.lector es mantigui caldrà 
anul.lar-los. Si en algún cas es pot aprofitar l’escomesa al col.lector, es farà.  La seva nova ubicació adaptada a la secció del carrer 
es grafia en el plànol corresponent 
 
El càlcul hidràulic fet garanteix que cada embornal resultant rep un màxim d'uns 200/250m2 de superfície d'evacuació d'aigües 
pluvials.  Les superfícies de captació de cada reixa, separat per carrers són: 
 

 
 
 
La secció transversal del carrer es resolt a partir d’una concavitat que abasta una amplada de 1.20m. El pendent transversal mínim 
s’ha procurat que sigui del 2%. Aquesta concavitat serà la que conduirà l’aigua fina arribar a les proximitats de l’embornal on 
mercès a un rigola de canalització s’augmentarà la velocitat millorant la  hidràulica del desguàs. Els embornals serán sifònics amb 
dues cabitats, una d’elles amb tapa cega. Les conexions a la xarxa es farà segons detalls determinats per DBesòs. 
 
Les reixes a col.locar, en tots els cassos sobre plataforma única seran del tipus Barcelona P-7.Tan les reixes com les tapes de 
pous caldrà que caldrà que estiguin homologades per: Compliment de la UNE EN-124  i AENOR RP 0023 
 
En el límit d’obra del c. Barcelona, a tocar del c. Mig-dia. Es preveu col.locar un interceptor amb reixes de 50x100 que recolli les 
aigües procedents de fora l’àmbit d’obra, que resolt la transició entre la secció amb vorera i la de plataforma única. 
 
Les característiques dels embornals a executar seran: 
 
Arquetes dels embornals de carrer. Característiques. 

 
  - Embornals : Sifònics. Amb tapa cega. 1c. 200m2 aprox.  
  - Passos de vianants nets d'aigües 
  - Calaix d'embornal de totxo massis Arrebossat i lliscat 
  - Fonament de l'embornal: llosa armada 
 



. La font. Emplaçada al c. Barcelona haurà de complir tots els requisits que demana el l Plec de Fonts de BCASA, els quals s’ha 
pres com a referència tècnica per aquest projecte de Parets, així com les ditectrius de l’empresa que gestiona la xarxa.  Disposarà 
d’un tub de desguàs de polietilè d’alta densitat corrugat de doble capa tipus SN4 de diam. 110mm formigonat i anirà connectat a 
l’embornal a la banda d’entrada de l’aigua. 
 
. Els drenatges. Els dos parterres emplaçatas sobre el c. De Barcelona disposaran d’uns drenatges de mur tub de drenatge Ø160 
amb graves i geotextil. La seva connexió amb la xarxa es farà amb tub de Polietilè autoportant tipus SN4 tipus teja i de Ø200 
formigonat. 

 
 

 
4.  Informació gràfica de l'estat actual  i  Projecte de drenatges del Besós       PDF 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ferms i paviments 
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O. Reglamentació. 
 
El present projecte queda regulat per totes les prescripcions detallades en el PG3. 
 
 

1. Generalitats.  
 
A grans trets es planteja un paviment base d’asfalt negre acompanyat de llamborda de pedra artificial en els espais de girs i 
encintats de les façanes. Intervenir amb aquests dos materials optimitza les exigències de cost, durabilitat i imatge d’espais 
representatius. Les actuals lloses/llambordes amb que s'ha pavimentat el casc antic és la  llosa Vulcano de Breinco. 
 
La discontinuïtat de materials es planteja unificant el seu gruix, que tan en un cas com en l’altre és de 11 cm, incloent peces 
d’artificial amb el  morter i el bicapa de l’asfaltat. D’aquesta manera s’aconsegueix que la capa base de formigó de 22cm pugui ser 
contínua. 
 
El format de les peces d’articial és de llamborda, per tal de garantir el seu bon comportament mecànic. Els formats són 20x10 i 
10x10. El seu rejujtat es preveu amb juntes de 6mm i reomplert a amb material específic per al rejuntat. La neteja d’aquest rejuntat 
esdevindrà un treball que caldrà fer amb especial cura. 
 
La formalització de la secció en cuneta dels carrers obliga a tenir una especial cura en la seva execució, en especial en l’asfaltat. 
Previ a l’inici dels treballs es faran les proves que la DF determini per tal de validar el seu acabat i forma. 
 
 
2. Ferms. 
 
Per a la determinació dels diferents ferms que apareixen en el projecte s’han tingut en consideració diferents factors, com el tipus 
d’esplanada existent, l’ús a que es destina el ferm i la intensitat de tràfic pesat. 
 
- Càlcul de l’esplanada. Donat que es tracta d’una zona urbana que ha estat sotmesa al pas de vehicles es pot concloure que el 
tipus de sòl existent es pot assimilar al tipus S2 (10<CBR<20). Amb un gruix mínim de 40 cm. podem considerar que es tracta 
d’una esplanada tipus E2. 
 
- Determinació del tràfic. El tràfic pesat present en les zones de vianants és degut fonamentalment al pas esporàdic d’algun camió 
de tipus mitja. S’ha considerat una categoria de tràfic mitja, T2. 
 
- Usos. Donades les característiques del lloc, on es fa difícil garantir que en cap moment puguin accedir vehicles pesats, s’ha 
considerant en general una única tipologia d’us que admet aquest trànsit. 
 
Determinades aquestes premisses podem fer la següent classificació de ferms existents en el projecte i distingir-ne les capes que 
el composen en cada cas: 
 
a. Paviment de pedra artificial  
 
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM 
. 20cm de tot-u artificial al 98% 
. 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
. 3 cm. de morter d’assentament M-15 
. Paviment de pedra artificial de 20x10x8 i 10x10x8.  
. Junts de 6mm amb separador i rejuntat amb morter tipus Pavifix. 

. Neteja i marcat de la junta 
En el tram de transició del c. Major entre l’obra nova i l’existent es mimetitza el paviment i la col.locació  ja existent. 
 
a. Paviment continu asfàltic 
 
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM 
. 20cm de tot-u artificial al 98% 
. 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa. 
. Capa de 5cm de gruix AC16SURF D B60/70 
. Capa de 6cm de gruix AC22 Base   SB60/70 
 
Per a la correcte execució de la cuneta central caldrà mestrejar-la prèviament amb el formigo de la base, necessari perque l’asfalt 
en copiï la forma.  
Per tal de protegir la pedra artificial en el moment de l’asfaltat, es preveu escampar-hi una capa de sauló. 
 
 
3. Paviments Descripció i formats. 
 
Distingim el  material usat per a la pavimentació segons la seva tipologia: 
 
3.1 Paviment d’artificial 
 
. A tota l'amplada dels carrers el paviment és de llambordes de pedra artificial tipus Tégula-Six , de Breinco. El rejuntat es portarà a 
terme amb morter tipus Pavifix, netejat i marcat de junta resseguin-la. 
 
Sobre la línea de façana en les andes asfàltiques i en l’embocadura de les reixes dels embornals es col.loquen peces de formats 
40x20x8 Vulcano color negre i 30x20x8Vulcano color Arena respectivament. 
 
. Puntualment, al accessos al Centre Cívic,  es pavimenta amb lloses de marbre blac abuixardat de format segons detalls. El seu 
gruix és de 5cm. 
 
3.2. Paviment de panot. 
 
. En arribades a carrers existents. Panot de quatre pastilles de 20x20x3,5 rebut amb morter en sec i rejuntat amb vorada líquida. 
 
3.3 Paviment continu asfaltic. 
 
Paviment bicapa descrit en l’apartat anterior, del qui caldrà garantir la correcte execució i formalització de la cuneta central. 
 
4. Peces especials. Encintats 
 
Els diferents detalls que condicionen i matisen l’obra en temes de pavimentació queden explicitats en els plànols 02 
 
El material que resol les diferents peces especials del projecte és el granit tipus gris Quintana acabat flamejat.  
Distingirem les següents peces especials: 
 
-Guals i paviment sobre l’encintat del c. Lluis Companys i Av. Catalunya. 
-Llosa de granit 40x10x7 (gruix). Limit amb vorera 
- Guals asfàltics, en l’entrega amb els carrers pendents de reurbanitzar. 
 
- Peça especial de graó de mides variables (nous marxapeus) 
- Graonat escala. 80x34xx15 
- Graonat Long.variablex34x15 
 
La pedra artificial: 
 
- Pedra artificial tipus Vulcano de Breinco de 40x20x8 Negre(façana) i 30x20x8 Arena(rigola) 
- Peces d'artificial de senyalització d'invidents tipus Tactile d’artificial 
- Rigola blanca 30x30x8 



- Panot de 20x20x4 de quatre pastilles afectat. 
Pedra natural. 
 
. Paviment en els accessos al Centre Cívic de Can Rajoler de marbre blanc abuixardat 
. Línees de retenció de llamborda de marbre blanc abuixardat. 
. Vorades dels parterres enjardinats del c. Barcelona i Travessera de marbre blanc pulit.  
. Aplacat dels murets dels parterres enjardinats i accés al Centre Cívic de marbre blanc pulit. 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.   Justificació de les seccions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS                                        
  Definició funcional 

de la via urbana 

Ti
pu

s 
es

pl
an

ad
a 

                                                        
  

  Vehicles pesants diaris  V > 270   
Vehicles pesants diaris  
270 > V > 50 

        
Vehicles pesants diaris  
50 > V > 15 

        
Vehicles pesants 
diaris 15 > V > 5 

                    
      
      

V1 Accés a zones industrials especials o 
terminals de càrrega V2 Sectors residencials de més de 600 

habitatges de més de 600 habitatges 
  V3 Accés i vialitat principal a sectors 

residencials de 200 a 600 habitatges 
  V4 Vialitat secundària de tot tipus  

d'actuacions residencials 
 V5 Vials mixtos de vianantsn i 

trànsit rodat 
        

      
      

 Autovies urbanes de gran capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     Sectors industrials de menys de 15 Ha                       
      
Tipus de paviment                                        
 

E1 

                                                        
  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

F  S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      
                                                        

 

E2 

                                                        
Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        
S'ha considerat HP-40 

En el cas de considerar HP-35, cal 
incrementar en 2 cm el gruix del 

paviment 

 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      
                                                        

 

E3 

                                                        
  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      
                                                         
 

E1 

                                                        
            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            
                                                         
 

E2 

                                                        

A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            
                                                         
 

E3 

                                                        
  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            
                                                         
 

E1 

                                                        
     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     
                                                         
 

E2 

                                                        

P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               
                                                         
 

E3 

                                                        
     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     

                                                         
                                                          
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                                                          
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5. Enllumenat  
 



 

PProjecte executiu d’una 
urbanització situada 
entre els carrers 
Travessera, Barcelona, 
Major, Aurora i Ferrer i 
Guàrdia de Parets del 
Vallès. 
 
 
Projecte executiu d’instal·lacions 
 
 
 

Vol. 1 
Memòria Tècnica 
 
 
 
Juny 2017 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01  MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 
02 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
 
 
03 PLEC DE CONDICIONS 
 
 
04 PRESSUPOST 
 
 
05 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

01         MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 
OBJECTE .................................................................................................................................. 2 
 
DADES GENERALS .................................................................................................................... 2 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ ....................................................................................................... 2 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC ................................................................................................. 2 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ ............................................................................. 2 
 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT................................................................................................. 4 
 
INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA ............................................................................................ 5 
 
RASES ....................................................................................................................................... 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PProjecte executiu d’una urbanització situada 
entre els carrers Travessera, Barcelona, 
Major, Aurora i Ferrer i Guàrdia de Parets 
del Vallès  

 
 
 
 
 
Projecte executiu d’instal·lacions 
 
 
 
 
 
 

Vol. 1 
01 Memòria 
 
 

PPROJECTE EXECUTIU D’UNA URBANITZACIÓ SITUADA ENTRE ELS CARRERS TRAVESSERA, BARCELONA, MAJOR, AURORA I 
FERRER I GUÀRDIA DE PARETS DEL VALLÈS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPROJECTE EXECUTIU D’UNA URBANITZACIÓ SITUADA ENTRE ELS CARRERS TRAVESSERA, BARCELONA, MAJOR, AURORA I 
FERRER I GUÀRDIA DE PARETS DEL VALLÈS  

OBJECTE 

El present document es tracta d’un projecte executiu d’instal·lacions que te com a objecte descriure les 
condicions tècniques i de seguretat que hauran de reunir les instal·lacions propostes per la seva 
realització en matèria d’enllumenat públic amb la finalitat de assegurar el correcte funcionament de 
aquestes instal·lacions.   
 
Per aquest motiu es presenta aquest escrit, un joc de documentació gràfica i unes condicions 
tècniques lliurant així tota la documentació necessària per el correcte desenvolupant de l’obra.  
 
Es contemplarà un conjunt de mesures, les quals descriuran i especificaran les característiques i 
condicionants de les instal·lacions projectades. 
 

DADES GENERALS 

Es tracta d’un projecte d’enllumenat exterior de la urbanització d’una via publica per tant 
considerarem les condicions d’un projecte d’electricitat de baixa tensió, d’enllumenat exterior. 
 
El responsable d‘aquesta activitat és Roselló - Sangenís Arquitectes amb adreça en la carrer Plaça de 
la Farga, baixos 1, 08014, Barcelona.  
 
La persona per possibles notificacions, serà la Sra. Laia Roca, amb domicili social situat en el carrer 
d’Aribau, 70 amb codi postal 08011, Barcelona. Corresponent al despatx d’enginyeria Aribau 70 S.L. 
 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

S’ha tingut present, per l’elaboració d’aquest projecte, tota la reglamentació vigent que figura en les 
Ordenances Municipals, així com la corresponent a la legislació tècnica vigent, i en particular els 
següents reglaments:  

 Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Parets  

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

 Normes Bàsiques de l’Edificació en edificis habitats  

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

 Normes UNE que li corresponguin 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 

Ens trobem amb unes vies públiques que recorren una longitud de aproximadament de 700 metres.  
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 

CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la escomesa col·locada sota el 
quadre general de la instal·lació. 
 
Las característiques del subministrament seran : 
 
- Tensió nominal :  400 V 
 
- Freqüència :   50 Hz 
 
- Número de fases : 3 
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NORMALITZACIÓ DE TENSIONS 
 
Les tensions d’usuari normalitzades en el recinte a partir de la xarxa de distribució pública de 
Companyia, de característiques indicades en l’apartat anterior, són les següents : 
 
400 V 50 Hz Subministrament per el carrer 
 
 
RÈGIM DE NEUTRE 
 
L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT pel que 
els neutres dels transformadors estan connectats directament a terra i les masses de les instal·lacions 
receptores estan connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació. 
 
 
PREVISIÓ DE POTÈNCIES 
 
Potència a contractar :  2.078 W 
 
Potència instal·lada : 1.623 W 
 
Potència consumida : 1.623 W 
 
S’ha considerat un coeficient de simultaneïtat 1 pel enllumenat exterior. 
 
 
CONNEXIÓ DE SERVEI 
 
La instal·lació de l’edifici partirà des dels borns de sortida de la Caixa General de Protecció que 
estaran en l’armari del quadre general, situat en el lloc on arribarà l’escomesa de subministrament.  
 
Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ 0,6/1 kV.; de 
secció suficient per suportar el consum calculat en l’apartat anterior sense patir escalfaments ni 
deformacions. 
 
Existirà un comptador en baixa tensió que també estarà situat en l’armari del quadre general de 
distribució en el mateix lloc del quadre. 
 
 
QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
 
La instal·lació solament conta amb un quadre, i aquest es el quadre general que actuarà amb quadre 
principal per aquesta instal·lació. Aquest estarà situat tal i com es indica en la documentació gràfica. 
 
Estarà constituït per un armari metàl·lic IP65 amb porta metàl·lica lacada (color segons Direcció 
Facultativa) i pany, pintat en pintura epòxid polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per fixació 
de carrils DIN, canaletes de cables i regletes de borns, que contindrà en el seu interior, degudament 
muntat, l’aparellatge descrit en l’esquema unifilar de la documentació gràfica. 
 
Per la posta a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locaran una o vàries barres 
equipotencials des d’on partiran les diverses línies de posta a terra d’equips i consumidors. 
 
 
PROTECCIONS 
 
Les proteccions de la instal·lació elèctrica seran de dos tipus: 
 
- Contra contactes directes. 

 
Aquesta protecció està formada pels aïllaments de cables, tubs protectors, caixes, envolvents 
de quadres i lluminàries, etc., de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui 
accessible directament per les persones, necessitant-se eines determinades. 
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- Contra contactes indirectes. 
 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics. 
Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques, en 
tots els casos, que el neutre de la instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió en totes les 
línies d’un aparell detector de les corrents de fuita que desconnectaran quan sobrepassin un 
valor determinat. 

 
Així doncs ha de complir-se: 
 

 A0,6 = 
37
24 = 

terra R
voltis 24 < Is  

 
Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
 
Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els diferencials en 
cascada. 
 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ 
 
Els equips d’enllumenat estan dissenyats per aconseguir els nivells lumínics adequats per la correcta 
il·luminació del carrer i el seu entorn (al voltant dels 8 luxes) 
 
Es col·loquen lluminàries de 33 W en el recorregut de la via il·luminant el passeig dels vianants. Tot i 
així trobem la distribució de les lluminàries en la documentació gràfica. 
 
 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 
En la realització d’aquest projecte s’ha tingut en compte a l’hora d’escollir les lluminàries el fet que 
portessin làmpades de baix consum i alt rendiment, per tant totes les lluminàries estan equipades 
amb làmpades de Led. 
 
 
LÍNIES I CONTROL D’ENLLUMENAT 
 
Les línies estan formades per cable de coure amb aïllament lliure d’halògens. 
 
La secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del circuit sense que el cable pateixi 
escalfaments ni deformacions, i la caiguda de tensió total no superi en cap cas el 3%. 
 
La secció mínima acceptada per a enllumenat exterior serà de 6 mm2. 
 
Les línies discorreran entubades en tub de PVC corrugat reforçat mentre circulen sota rasa. La majoria 
de lluminàries estan equipades amb làmpades de vapor de sodi. 
 
Les canalitzacions seran del tipus següent : 

 Tub de PVC corrugat reforçat sota rasa. 
 
En tots els casos es dimensionarà una secció en què quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions. 
 
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva 
corresponent caixa. 
 
Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l’interior de tubs o canalitzacions. 
 
 

PPROJECTE EXECUTIU D’UNA URBANITZACIÓ SITUADA ENTRE ELS CARRERS TRAVESSERA, BARCELONA, MAJOR, AURORA I 
FERRER I GUÀRDIA DE PARETS DEL VALLÈS  

PROTECCIONS 
 
Tos els circuits que es realitzaran, disposaran de proteccions que seran de dos tipus: 
 
a) Contra contactes directes 
 

Aquesta protecció està formada pels aïllaments del cable, tubs protectors, caixes, 
envolvents de quadres i lluminàries, etcètera, de manera que cap punt de la instal·lació en 
tensió sigui accessible directament per les persones, necessitant-se aparells determinats. 
 

b) Contra contactes indirectes 
 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics. 
Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques 
en tots els casos del neutre de la instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió a totes les 
línies d’un aparell detector de les corrents de fuita que desconnectaran al sobrepassar 
aquestes un valor determinat. 
 
Es col·locarà un diferencial de protecció de sensibilitat 0,03 A independents per cada línia 
considerada com preferent, com són les sortides per la central contra incendi, de 
megafonia, de seguretat, etc. Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectiva-
ment per evitar que saltin els diferencials en cascada. 

 

INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA 

XARXA DE TERRES 
 
La instal·lació elèctrica anirà connectada al circuit de terra general de la via publica, s’utilitzaran 
interruptors diferencials d’alta sensibilitat de 30 mA. 
 
De la presa de terra es derivarà al quadre general mitjançant cable d’acer nu 35mm² de secció, a 
través d’una arqueta registrable amb el corresponent pont metàl·lic per la comprovació de la 
resistència a terra. L’aïllament exterior del cable de protecció serà, en General, de color verd – groc. 
 
A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
dels elements consumidors, en el nostre cas les lluminàries. Les connexions es realitzaran amb 
soldadura aluminotèrmica. 

 

RASES 

La distribució de les cables es realitzarà per mitjà de rases. Aquestes tindran una amplada mínima de 
60 cm i una fondària suficient per a instal·lar el cablejat de forma que quedi una alçada mínima 
entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres.  
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Resultados luminotécnicos 5
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 139 cd/klm
con 90°: 31 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Lista de luminarias

ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.02]
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  94
Lámpara: 1 x 16x 0.25A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.200 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.36 4.12
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.36 4.12 17 0.493 0.243
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FASE 3 - C. Aurora
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Aurora / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.36 4.12 17 0.493 0.243
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FASE 1 - C. Barcelona

Client: Roselló-Sangenís arqtes.
Nº d'estudi: 055201703.3

Fecha: 25.06.2017
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico



FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

FASE 1 - C. Barcelona
Portada del proyecto 1
Índice 2
C. Barcelona

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 8
Gráfico de valores (E) 9
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1426 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 823 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 42 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 17.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Lista de luminarias

ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.15]
Flujo luminoso (Luminaria): 1426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  65  92  100  93
Lámpara: 1 x 16x 0.25A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:165

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 17.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.26 4.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.26 4.46 17 0.540 0.255
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FASE 1 - C. Barcelona
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Barcelona / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.26 4.46 17 0.540 0.255
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia

Client: Roselló-Sangenís arqtes.
Nº d'estudi: 055201703.5

Fecha: 25.06.2017
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico

FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
Portada del proyecto 1
Índice 2
C. Ferrer i Guàrdia

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 8
Gráfico de valores (E) 9
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 139 cd/klm
con 90°: 31 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Lista de luminarias

ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.02]
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  94
Lámpara: 1 x 16x 0.25A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.12 3.88
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.12 3.88 17 0.478 0.230
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FASE 3 - C. Ferrer i Guàrdia
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Ferrer i Guàrdia / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.12 3.88 17 0.478 0.230
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FASE 2 - C. Major

Client: Roselló-Sangenís arqtes.
Nº d'estudi: 055201703.4

Fecha: 25.06.2017
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico



FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

FASE 2 - C. Major
Portada del proyecto 1
Índice 2
C. Major

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 8
Gráfico de valores (E) 9
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FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 9.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.10] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2763 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 445 cd/klm
con 80°: 139 cd/klm
con 90°: 34 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2889 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 11.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Lista de luminarias

ROURA [16.10] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.10]
Flujo luminoso (Luminaria): 2763 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2889 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  63  92  100  96
Lámpara: 1 x 16x 0.5A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:122

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 11.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.75 7.27
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.27 30 0.462 0.244

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8

FASE 2 - C. Major
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Major / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.27 30 0.462 0.244

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)

Client: Roselló-Sangenís arqtes.
Nº d'estudi: 055201703.2

Fecha: 25.06.2017
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico

FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
Portada del proyecto 1
Índice 2
C. Travessera

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 8
Gráfico de valores (E) 9
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 7.200 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 139 cd/klm
con 90°: 31 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 14.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Lista de luminarias

ROURA [16.02] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.02]
Flujo luminoso (Luminaria): 1447 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  94
Lámpara: 1 x 16x 0.25A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 7.200 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.27 3.96
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.27 3.96 17 0.478 0.236
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Baix)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.27 3.96 17 0.478 0.236
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)

Client: Roselló-Sangenís arqtes.
Nº d'estudi: 055201703.1

Fecha: 25.06.2017
Proyecto elaborado por: Departamento Técnico



FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

Índice

FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
Portada del proyecto 1
Índice 2
ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED

Hoja de datos de luminarias 3
C. Travessera

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Resultados luminotécnicos 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  65  92  100  93

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 5.900 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1426 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 823 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 42 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 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 17.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.499 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Lista de luminarias

ROURA [16.15] LUMINARIA QUAD-T LED (Tipo 
1) 
N° de artículo: [16.15]
Flujo luminoso (Luminaria): 1426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1542 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  65  92  100  93
Lámpara: 1 x 16x 0.25A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:165

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 17.000 m, Anchura: 5.900 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.35 4.44
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Rendering (procesado) en 3D
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Rendering (procesado) de colores falsos
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.35 4.44 18 0.532 0.254
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FASE 1 - C. Travessera (Tram Alt)
25.06.2017

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono (+34) 935 448 361

Fax (+34) 935 740 136
e-Mail tecnico@iluminacionroura.es

C. Travessera / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.35 4.44 18 0.532 0.254
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Línia 02

CIRCUIT TRAM MODEL DE 
LLUMINÀRIA

POTÈNCIA  
LLUMINÀRIA (W)

POTÈNCIA 
TOTAL DEL 
TRAM (W)

LONGITUD DEL 
TRAM (m)

LONGITUD DEL 
TRAM COMPLET 

(m)

LONGITUD 
TOTAL (m)

SECCIÓ (mm2) TENSIÓ 
(230V/400V)

CAIGUDA DE 
TENSIÓ (%)

CAIGUDA DE 
TENSIÓ TOTAL 

(%)

LÍNIA 02 A.2 2 33 462 521 525 997 6 400 0,5640 0,7943
B.2 2 33 429 25 33 472 6 400 0,0329 0,2303
C.2 2 33 396 25 33 439 6 400 0,0304 0,1974
D.2 2 33 363 25 33 406 6 400 0,0279 0,1670
E.2 2 33 330 28 36 373 6 400 0,0276 0,1392
F.2 2 33 297 45 53 337 6 400 0,0366 0,1116
G.2 2 33 264 10 18 284 6 400 0,0110 0,0750
H.2 2 33 231 18 26 266 6 400 0,0140 0,0639
I.2 2 33 198 10 18 240 6 400 0,0083 0,0500
J.2 2 33 165 18 26 222 6 400 0,0100 0,0417
K.2 2 33 132 20 28 196 6 400 0,0086 0,0317
L.2 2 33 99 40 48 168 6 400 0,0110 0,0231
M.2 2 33 66 29 37 120 6 400 0,0057 0,0120
N.2 2 33 33 75 83 83 6 400 0,0064 0,0064
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Línia 04

CIRCUIT TRAM MODEL DE 
LLUMINÀRIA

POTÈNCIA  
LLUMINÀRIA (W)

POTÈNCIA 
TOTAL DEL 
TRAM (W)

LONGITUD DEL 
TRAM (m)

LONGITUD DEL 
TRAM COMPLET 

(m)

LONGITUD 
TOTAL (m)

SECCIÓ (mm2) TENSIÓ 
(230V/400V)

CAIGUDA DE 
TENSIÓ (%)

CAIGUDA DE 
TENSIÓ TOTAL 

(%)

LÍNIA 04 A.4 1 18 270 197 201 675 6 230 0,7633 1,6216
B.4 1 18 252 20 28 474 6 230 0,0992 0,8583
C.4 1 18 234 20 28 446 6 230 0,0922 0,7590
D.4 1 18 216 37 45 418 6 230 0,1367 0,6669
E.4 1 18 198 15 23 373 6 230 0,0641 0,5301
F.4 1 18 180 20 28 350 6 230 0,0709 0,4661
G.4 1 18 162 37 45 322 6 230 0,1025 0,3952
H.4 1 18 144 17 25 277 6 230 0,0506 0,2927
I.4 1 18 126 17 25 252 6 230 0,0443 0,2420
J.4 1 18 108 28 36 227 6 230 0,0547 0,1977
K.4 1 18 90 28 36 191 6 230 0,0456 0,1430
L.4 1 18 72 28 36 155 6 230 0,0365 0,0975
M.4 1 18 54 26 34 119 6 230 0,0258 0,0610
N.4 1 18 36 46 54 85 6 230 0,0273 0,0352
O.4 1 18 18 23 31 31 6 230 0,0078 0,0078
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NÚM. QG.D L.01 L.02 L.03 L.04
ITEM QUADRE ENLLUMENAT ENLLUMENAT ENLLUMENAT ENLLUMENAT
ITEM GENERAL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

TIPUS CONSUMIDOR QG P P P P
TENSIÓ (V) 400 230 400 400 230

MONO/TRIFÀSIC T M T T M
POTÈNCIA (W) 1.623 561 462 330 270

COS 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LONGITUD (m) 10 588 997 860 675

ELEV. o MOTOR o FLUORS (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) 0,50 2,50 2,50 2,50 2,50
CAIGUDA  TENSIÓ ANTERIOR (%) 0 0,01 0,01 0,01 0,01

FACTOR CORRECCIÓ NÚM. CABLES 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
AÏLLAMENT DEL CABLE (V) 1000 1000 1000 1000 1000

MATERIAL DE L' AÏLLAMENT LLIURE HALÒGENS LLIURE HALÒGENS LLIURE HALÒGENS LLIURE HALÒGENS LLIURE HALÒGENS
TERNA O MANGUERA T M M M M
LLIURE D'HALÒGENS S S S S S

RESISTENT FOC: 750º C 3 HORES N N N N N
DENOMINACIÓ CABLE AFUMEX - RZ1 0,6/1kV AFUMEX - RZ1 0,6/1kV AFUMEX - RZ1 0,6/1kV AFUMEX - RZ1 0,6/1kV AFUMEX - RZ1 0,6/1kV

I. NOMINAL (A) 2,93 3,05 0,83 0,60 1,47
I. DE CÀLCUL (A) 2,93 3,05 0,83 0,60 1,47

Icc (kA) 22,22 0,09 0,05 0,06 0,05
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) 0,01 2,23 0,86 0,53 2,05
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) 0,01 2,23 0,86 0,54 2,06

NÚM. DE FASES 3 1 3 3 1
INTENSITAT SUPORTADA CABLE (A) 96 49 35 35 35

SECCIÓ FASE (mm2) 25,0 10,0 6,0 6,0 6,0
SECCIÓ NEUTRE (mm2) 25,0 10,0 6,0 6,0 6,0
SECCIÓ TERRA (mm2) 16,0 10,0 6,0 6,0 6,0

CALIBRE MAGNETOTÈRMIC (A) 100 10 10 10 10
REGULACIÓ MAGNETOTÈRMIC (A) 13 10 10 10 10

TENSIÓ CONTROL 230 230 230 230
ARRANC DIRECTE(D) O ESTRELLA TRIANGLE(YA) D D D D

NÚMERO DE POLS II IV IV II
MODEL CONTACTOR O ESTRELLA-TRIANGLE LC1-D09 LC1-D12004 LC1-D12004 LC1-D09

NÚM DE POLS II IV IV II
SENSIBILITAT 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A L.01 L.02 L.03 L.04
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PProjecte executiu d’una urbanització situada 
entre els carrers Travessera, Barcelona, Major, 
Aurora i Ferrer i Guàrdia de Parets del Vallès  
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350mA
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16 LEDS
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24 LEDS 32 LEDS

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 
UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008
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Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 15 a 66W
HID: De 20 a 250W según lámpara
LED: Configurable from 15 to 66W 
HID: 20 to 250W depending on lamp 

220-240V 50-60 Hz 
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV 
 

Clase I, Clase II

0,90 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
16, 24, 32 LEDs

94 % 
 
>70 

80000 h Ta=25ºC 350 mA
60000 h Ta=25ºC 700 mA 
 
de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en 
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación 
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming,  
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para 
clases de alumbrado CE, ME y S, 
según RD1890/2008. 
Lenses combination for CE, ME 
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

16Kg

0,22 m2

TOP Ø60x70 / SIDE Ø60x120
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Acero estructural S235 Structural steel S235
Vidrio templado Tempered flat glass
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
RAL or AKZO colours available under request

Materiales Material:
Difusor Optical cover:

Color Colour:

Original luminaria de sección 
trapezoidal y esbelto porte. Es 
ideal para multitud de escenarios 
urbanos. 

Sus configuraciones le permiten 
obtener potencias lumínicas 
elevadas, siendo adecuadas 
para iluminación de viales y 
zonas públicas.

Original luminaire in trapezoidal 
section and slender bearing, 
ideal for many urban places. 

Its configuration allows to obtain 
high light outputs, suitable for 
road lighting and public areas 
lighting.
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2. Aigua potable. Fonts  
3. Hidrants 
4. Plec de condicions 
 
 
0. Consideracions generals. 
 
Aquest annexe s’ha portat a terme amb observança i segons el criteris donats pels tècnics municipals, el Tècnic responsable de 
Cassa Joan Porte i el projecte de CASSA “ Informe de la xarxa d’aigua potable pel projecte de reurbanització dels c. Travessera, 
Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora”, redactat l’octubre de 2016.  
 
 
1. Reg. 
 
Els plànols  04 Plantació i Reg es grafia la distribució i característiques hidràuliques de la xarxa projectada.  Distingirem segons es 
tracti de : 
 
Només es preveu emplaçar una xarxa de boques de reg cada 50m,  que anirà alimentada per compador i a través d’una canonada 
de diàmetre 50mm. i  10atm, en els espais amb presència de verd. Es preveu un pericó comptador de 120x60x60 amb una 
adosada de pas de 60x60x60 i arquetes per a les boques de 60x60x60. Es col.locaran arquetes de amb clau de racord  pla en les 
derivacions que pengin del circuit primari  i en els canvis d’angle i passos de calçada. Les tapes tindran la geometria i tanca segons 
model de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha pres de referència. 
 
2.  Aigua potable. Fonts 
 
 Es preveu emplaçar una font al punt a la trobada dels carrer de Barcelona i Ferrer i Guàrdia. El criteris amb els que es resolen les 
escomeses són els demanats pel departament de Fonts de l’Ajunatemnt de Barcelona, que per les seves característiques 
garanteixen la qualitat exigible per a les obres d’aquest projecte a Parets del Vallès 
 
3.  Hidrants.  
 
Vista la xarxa de boques de reg existent al municipi i el seu abast, s’acorda amb els serveis tècnics de l’Ajuntament emplaçar-ne 
una de nova a la trovada entre els carrers Ferrer i Guàrdia i c. Major. 
 
4.  Plec de condicions 
 
El present projecte a Parets pren com a Plec de referència de Reg i Fonts,  els actualment vigents a les obres que es porten a terme 
a  la ciutat de Barcelona.
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Índex 
 
1. Generalitats. 
 
2. Especificacions tècniques. 

 
2.1. Elecció d’exemplars 

 2.2. Plantació d’arbrat 
 2.3. Protecció de l'arbrat 
 2.4. Manteniment  
 
3. Jardineres 
 
1. Generalitats 
 
 
El plànol 04A concreta la situació de la plantació i les característiques tècniques d'aquesta.  
 
2. Especificacions tècniques 
 
La selecció d’especies tant d’arbrat com de planta, s’ha fet segons la guia de  selecció d’espècies de la DIBA, i en observança del 
Plec de Condicions de plantació de PiJ aplicable a les obres a la ciutat de Barcelona. 
 
2.1. Elecció d’exemplars 
 
Les espècies proposades són: 
 
- Carrer de Travessera 
 
Arbrat: Ligustrum lucidum “variegatum” 
Plantació en jardinera: Pittosporum tobira i Syringa vulgaris  
 
- Carrer Barcelona 
 
No es preveu cap plantació 
 
- Carrer Major 
 
Arbrat: Tilia Tomentosa, Laurus nobilis, Quecus pubescens 
Plantació en jardinera: Abelia grandiflora viburnum tinus  
 
- Carrer Ferrer i Guàrdia 
 
Plantació en jardinera: Pitosporum Tobira i Syringa vulgaris 
 
- Espais enjardinats 
 
.L’espai del c. Travessera es preveu plantar amb una plantació base d’hereda hèlix i ficus púmila com enfiladissa. Un exemplar 
arbori de Ligustrum lúcidum remata aquest racó. 
.L’espai del c. Barcelona va plantat amb una plantació base de Lipia nodiflora i Abelia, que  s’acompanyarà amb lilas (Syringa 
vulgaris). Un til.ler donarà escala a l’espai. 
 
 
El projecte preveu que tots els exemplars que s’hagin de col·locar en la urbanització hauran de ser escollits en viver per la direcció 
facultativa o la persona nomenada per ella. En qualsevol cas, la direcció tècnica municipal es reserva el dret de marcar i 
seleccionar en el viver corresponent els exemplars a plantar en aquesta obra. 
 
2.2. Plantació d’arbrat.  
 



Per tal de garantir la correcta compactació dels terres que han  de rebre paviments i al mateix temps garantir la correcta aireació de 
les arrels de l’arbrat tindrem un SÒL ESTRUCTURAL consistent en. 
 
 . 80% de graves d’arestes vives d’origin graníti o calcari. Granulometria 2-4cm. Sense fins 

. 20% de terra vegetal amb textura franc-sorrenca amb un màxim de 20% d’argiles i entre 5-7% de mat.org. fermentada. 
 . Hidrogel o estabilitzadors de sòls que mantingui l’estructura estable 
 - Retenedors d'humitat 
 . Fertilitzant agrosil amb proporcions determinades per fabricant. 
 . Tub corrugat de 50mm i 1,50 m. de llargada 

. ph entre 6,5 i 7,5. 

. Dita terra ha d'estar lliure de patògens, males herbes i contaminants. 
 

El volum de terra d’aquest sòl estructural serà: 
 
 . Arbre petit: 2x2x1 
 . Arbre mitjà: 2,5x2,5x1,2 
 . Arbre gran: 3x3x1,5 

 
.En cas de proximitat amb elements de clavegueram o serveis, aquell es protegirà amb un geotèxtil. 
.Previ a qualsevol plantació caldrà garantir que el sòl drena bé (no entollaments) 
.Els arbres portaran doble tutor i suports elàstics 
.Els escossells són de xapa galvanitzada de 8mm de gruix i 20 de fondària 
. 
 
2.3  Protecció de l'arbrat 
 
No es preveu afectar cap arbre existent. 
 
2.4. Manteniment 
 
Donat que las característiques de les plantacions no s’han pensat en funció d’un manteniment particular pel cas i que les espècies 
proposades no revesteixen especial atenció per tractar-se d’espècies amb poques exigències, es preveu el manteniment estacional 
propi de les espècies d’acord amb el bon saber dels jardiners encarregats del seu manteniment.  
 
El manteniment posterior a l'entrega de l'obra es preveu que, prèvia acceptació per part de l'Ajuntament o de la persona delegada 
per ell, passi a càrrec del propi Ajuntament, o en el seu cas de l'empresa encarregada del manteniment del verd urbà.  En qualsevol 
cas, el projecte preveu una partida de manteniment de control i actuació puntual durant un any d'acord amb el període de garantia 
demanat. 
 
 
3.  Jardineres  
 
 
El projecte preveu dos tipus de jardineres: 
 
1.  Donat el pendent destacable del c. Major, els escossells realçats (jardinera) d’arbrat previstos singularitzen el seu disseny 
permetent: 
 
   . Nivellar la terra 
   . Protegir les espatlles dels bancs que els acompanyen 
   . Evitar problemes de mobilitat i accessibilitat 
   . Afavorint l’aprofitament de l’aigua de pluja. 
 
2.  Jardinera de 140x110 (veure detalls gràfics de projecte)  
3.  Jardinera de 120x 60 
 
En els tres cassos seran de xapa galvanitzada de 4mm acabades termolacades i acabades amb pintura tipus Rilsan, que els hi 
confereix una especial rotecció contra els orins dels gossos. Totes elles tenen els cantells arrodonits.  
 

Totes les jardineres incorporen perimetralment un aïllant /drenant tipus "encadrain" que protegeix el sistema redicular de la planta 
dels rigors tèrmics.  
 
El plànol 02B concreta la seva geometria i  funcionament 
 
 
Tot seguit es visualitzen les espècies considerades i les seves possibles alternatives a viver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  L’Arbrat: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
Quercus pubesces. Roure Martinenc     Tilia Tomentosa     Ligustrum lúcidum variegatum    Llaurus nobilis 
 
 
 

 
 
Gleditsia triacanthos inermis “sunburst” 
 



 
- La Planta. 

 
 
 

 

                  
 
Abelia grandiflora     Viburnum tinus     Pittosporum tobira nana     Syringa vulgaris. Lilà 
 
 
 
 

             
Ficus púmila         Herena hèlix        Lipia nodiflora 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annex 8. Serveis afectats. Implantació de serveis 



Índex 
 
 
1. Introducció 
2. Serveis existents 
3. Projectes companyies i Serveis municipals 
4. Implantació dels serveis 
 
1. Introducció 
 
La intervenció prevista sobre els serveis es important. Tret del gas, servei existent sobre el que no es preveu intervenir, amb la resta 
si preveuen portar diferents treballs amb diferent grau de importància. De manera general parlarem de, 
 
Companyies: 
 
. Gas 
. Aigua potable i Hidrants(Cassa) 
. Subminmistament elèctric: (Endesa) 
. Telefonia i telecomunicacions(Telefònica) 
 
Serveis Municipals 
 
. Clavegueram (Drenatges del Besòs) 
. Enllumenat 
. Reg 
. Fibra òptica municipal 
. Residus 
 
 
2. Serveis existents 
 
Tot seguit s’adjunten els plànols del serveis existents dels que es disposa informació: 
 
. Gas 
. Aigua Potable i Hidrants 
. Subministrament elèctric 
. Enllumenat 
. Fibra òptica municipal 
. Brossa 
 
 
Els plànols 08 Serveis soterrats  i rases grafia de manera aproximada, donat que no s’han fet cates, l’estat actual i la proposta,  
d’ubicació d’aquests serveis. 
 
3. Projectes companyies 
 
Tot seguit s’adjunten els projectes del serveis dels que les empreses subministradores o que en porten la gestió, han proposat com 
a necessaris o millores i que han estat recollits en aquest projecte. En aquests projectes apareixen tant l’estat actual com la 
proposta: 
 
. Aigua potable 
. Subministre elèctric  (Endesa) 
. Telefonia (Telefònica) 
 
 
 
 
 

 
Seguidament s'adjunten les persones de contacte, les documentacions  sol,licitades i , donat el cas, les  aportades per les diferents 
companyies. 
 
L'informació de les diferents companyies de serveis ha estat facilitada pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Parets del Vallès.  
 
3.6 Serveis municipals.  
 
Els contactes amb els serveis municipals s'han portat a terme amb els següents tècnics: 
 
Companyies 
 
CASSA:                   Joan Porte    jporte@cassa.es 
TELEFÒNICA                ingenieraeste@telefonica.com 
 ENDESA    Fco. José Nieto Quesada     jose.nieto@enel.com   
 DRENATGES BESÓS          Lucía Antón     lanton@agbar.es   
 
 
4. Implantació dels serveis. 
 
En el ben entès que la informació facilitada i proposada pel projecte en relació als serveis soterrats tindrà caràcter orientatiu donat 
que no es coneix amb precisió l’emplaçament dels serveis soterrats actualment, es fan les següents consideracions en relació al 
procés d’obra a l’hora  d’implantantar els serveis previstos: 
 
Procés a seguir. 
 
1.  Prèviament es faran les cates necessàries que situïn amb precisió els serveis existents. 
2.  Un cop recollit en plànol l’emplaçament dels serveis i la proposta de col.locació definitiva , en primer lloc es preveu portar    

a terme la col.locació dels nous col.lectors allí on estigui previst. Aquesta rasa es taparà amb formigó pobre, que 
posteriorment es retirarà. 

3.  Es porta a terme el provisional aeri d’aigua potable a banda i banda de carrer 
4.  Feta aquesta operació es porten a terme les rases a banda i banda de façana segons projecte retirant el fibrociement 

existent de les canonades de l’aigua potable. 
5.  Execució de les intervencions sobre els claveguerons. 
6.  S’implementen tots els serveis 
7.  Es col.loquen les bandes d’avís segons companyia  
8.  Es prepara el terra estructural en els espais de plantació 
9.  S’acaven els enderrocs pendents 
10.  Compactació dels terrenys 
11.  Formigonat unitari de la base de formigó de 22cm. 
 
4.1 Els Residus. Neteja 
 
En relació a la neteja el projecte preveu, d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament situar els contenidors en el mateix 
emplaçament on es situen actualment. Tal i com s’ha fet en altres indrets del barri Antic es preveu tapar-los amb un embolcall 
metàl.lic pensat per a l’ocasió. 
 
 
Els plànols 07 Senyalització, Mobilitat i Neteja ho concreten.
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Condicionants Particulars Gas Natural Catalunya SDG, 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 Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

GAS NATURAL): 

• 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 GAS NATURAL 

• 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 GAS NATURAL. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres a 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 GAS NATURAL 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 GAS NATURAL almenys 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@gasnatural.com 

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

NATURAL 

• El Grup Gas Natural Fenosa 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 GAS NATURAL 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 GAS NATURAL, 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 GAS NATURAL. 

• 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 GAS NATURAL 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 GAS 

NATURAL) d’acord a les indicacions dels tècnics de GAS NATURAL, 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 GAS NATURAL d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur 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 GAS NATURAL haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a GAS NATURAL 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, GAS NATURAL 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  i 

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 GAS NATURAL, 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 de l’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 mateixa i 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 per a 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, GAS NATURAL 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 GAS NATURAL, 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 GAS 

NATURAL 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 de l’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. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@gasnatural.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. 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, 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 Gas Natural Catalunya SDG, 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 GAS 

NATURAL, 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 Grup Gas Natural Fenosa 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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SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. ENDESA 

 



Ref: 340595

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 15/02/2017, Ref: 340595, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..

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 340595 - 7977558 - BT, 340595 - 7977537 - AT-MT, 340595 -
7977538 - AT-MT, 340595 - 7977559 - BT





Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  15/02/2017 Centre:  (436121.48 (m), 4602820.35 (m), 31)

Ref:  340595 - 7977537 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  15/02/2017 Centre:  (436121.48 (m), 4602820.35 (m), 31)

Ref:  340595 - 7977537 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  15/02/2017 Centre:  (436153 (m), 4602724.25 (m), 31)

Ref:  340595 - 7977538 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  15/02/2017 Centre:  (436153 (m), 4602724.25 (m), 31)

Ref:  340595 - 7977538 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



 



7977538

7977558

Escala: 1:2166

Centro (436137 (m), 4602741 (m) , 31) 

Ref: 340595

Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos. 15/2/2017 

Planòl: MAPA ÍNDICE

Data:



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Ref. Sol•licitud: NSCRMT 0542557  
Tipus Sol•licitud: Servicio AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES
   MAJOR 2
    PARETS DEL VALLES - 08150  

BARCELONA
     

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació amb la 
sol·licitud de modificació d’instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  que ha de formulat a 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, BARRI ANTIC, PARETS V, 08150, VALLES ORIENTAL, (B), amb l’objecte de 
comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació 
de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a actuacions a les instal·lacions de la xarxa en servei o 
en proximitat d’aquestes, si és que són necessàries, i els que es requereixen per a la nova instal·lació de la xarxa 
de distribució. 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent al Pressupost de les instal·lacions 
que són necessàries realitzar per tal de fer possible el servei sol·licitat 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos. 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i 
econòmiques al sol·licitant que vostè representa. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència Tècnica 
902.534100, o a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més informació amb relació a 
la tramitació d’aquest procés i legislació aplicable. 

Atentament,
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

06/04/2017 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/s punts de connexió és/són el/s lloc/s de la xarxa de distribució on es connectarà la nova instal·lació de la 
xarxa de distribució.   
Una cop analitzada la vostra sol·licitud, el/els punt de connexió que reuneix/en els requisits reglamentaris de 
qualitat, seguretat i viabilitat física és/són el/s següent/s: 

- Punts de connexió: VARIANT BT 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent EN SERVEI. 
Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de 
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:  
- Treballs d'adequació:  
- Entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent:L'operació serà 

realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 
- El cost dels materials utilitzats a càrrec del client. 

2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 
Comprenen les noves instal·lacions de xarxa que poden construir-se sense afectació a les ja existents en 
servei. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les 
instal·lacions següents: 

- La realització dels treballs LSBT. 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas de què opteu per encarregar la seva execució a una empresa 
instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, 
han de cedir-se a aquesta Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment de la seva operació i 
manteniment. 
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A 
NOM DEL SOL•LICITANT. 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, signat per un tècnic competent en matèria elèctrica degudament 
acreditat (per mitjà de titulació acadèmica, carnet de col•legiat, visat de projecte,...), per a la seva revisió per part 
dels nostres Serveis Tècnics. 

- Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars relatives a 
les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI amb la 
Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

- Un cop revisat podreu procedir a obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris. 
- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta 
modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que al 
llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells 
aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites d’execució 
que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor. 
- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la previsió 

de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la 
simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les 
instal•lacions: assajos, etc.  

- Així mateix.  
- El sol•licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i 

finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en 
servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a  Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la 
Direcció General d’Energia, es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant a continuació i 
que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració:  
Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja Tensió que 
l’alimenten. 
En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves línies 
d’alimentació. 
Perquè Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal pugui tramitar la sol·licitud d ‘Autorització Administrativa, el 
sol·licitant presentarà la documentació que es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà 
constar la referència d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 
tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1 Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions 
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer 
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels bens i drets afectats 
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de 
que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2 Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un 
mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3 Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 
4 Altres : 

- 4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun 
tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

- 4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació 
econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

- 4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut 
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

- 4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa 
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació 
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s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a 
cadascun dels diferents documents (llicències, taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  
- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un 

arquitecte degudament acreditat.. 
- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en xarxes 

subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 
agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser aportats pel 
sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves d’aïllament 
acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 
La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions. 
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Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les 
rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part 
dels treballs. 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies 
que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat 
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que 
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat 
pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de 
Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte 
per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà 
qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, 
al coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització.
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PRESSUPOST 

A continuació es detalla la informació referent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries realitzar per 
tal de fer possible el servei sol·licitat: 

I - Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent , els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa 
distribuïdora, en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat 
del subministrament, essent a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en concret: 

- Treballs d'adequació:  
- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a instal•lacions en servei, a realitzar por 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament , per 
import de: 

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 18.596,15 € 

                       (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 
L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent  serà realitzat a càrrec 
d'aquesta empresa distribuïdora. 

II - Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest 
apartat 2 a l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o be a qualsevol empresa 
instal·ladora legalment autoritzada, que haureu de dur a terme la instal·lació d’acord al Plec de Condicions 
Tècniques, a les normes tècniques i de seguretat reglamentáries, i a les establertes per l’empresa distribuïdora 
aprovades per la Generalitat de Catalunya. 
En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el 
pressupost, excepte l’obra civil que anirà a càrrec del client és el següent: 

- Pressupost de les noves instal·lacions: 79.283,24 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pogueu adoptar la decisió que us resulti més 
convenient, us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les noves 
instal·lacions de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada 
en servei. 

Aquest pressupost no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la 
solució tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, que puguin sorgir durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible 
l’inici dels treballs per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel 
client.

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions 
de la xarxa de distribució que són necessàries i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les noves 
instal·lacions (apartat 2). 

En aquest cas, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per a modificar les instal·lacions d’Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, impostos inclosos, excepte l’obra civil que anirà a càrrec del 
client, que haureu de satisfer a la nostra empresa és el que us indiquem a continuació: 
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- Pressupost de les noves instal·lacions de xarxa: 79.283,24 €
- Treballs dadequació d’instal·lacions existents: 18.596,15 €

- Suma parcial: 97.879,39 €
- IVA en vigor (21 %1): 20.554,67 €

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT2: 118.434,06 €
Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través 
del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es  , bé 
per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud Nº 
NSCRMT 0542557 i que l'opció triada ha estat la “A”. En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè 
per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que inclou la possibilitat d’establir un acord de 
pagament per fites. 

b) Encarregar la construcció de les noves instal·lacions de xarxa (apartat 2) a una empresa legalment 
autoritzada, alternativa a aquesta distribuïdora.  

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar 
les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent el 
següent import per la mencionada supervisió: 

- Drets de Supervisió:      812,16  €

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una 
empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el 
que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 812,16 €
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 18.596,15 €

- Suma parcial: 19.408,31 €
- IVA en vigor (21 %)3:  4.075,75 €

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 23.484,06 €
Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu a través 
del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es  , bé 
per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol•licitud Nº 
NSCRMT 0542557 i que l'opció triada ha estat la “B”. En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè 
per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que inclou la possibilitat d’establir un acord de 
pagament per fites. 

                                                     
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
2 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora.
3 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.

 Forma de pagament
Transferència bancària a compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942
INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRMT -  542557

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES - NIF NÚM. 542557
Si volen un altre titular de pagament ens han d’entregar signat el document d’ Autorització adjunt a la 

present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correu electrònic: 

solicitudes.NNSS@endesa.es

S08O-S08O0000

PRESSUPOST MC_DDIRECCION1 
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EPW7L 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00040/001/0542557 05/04/2017 01 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
AJUNT. PARETS DEL VALLES(NO USAR)         P0815800H 935621899         
Adreça del client 
AV CATALUNYA 76, PARETS V, 08150, VALLES ORIENTAL, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, BARRI ANTIC, PARETS V, 08150, (B)                      
Subsector d’activitat 
USOS COMUNS                    

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
4    CAJA SECCIONAMIENTO 400 A                                                   121,93 487,72 
6    ZOCALO PREFAB.HORMIGON ARMARIO DISTRIBUCION INTEMP                   134,15 804,90 
1    CAJA DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES                                       162,09 162,09 
2    CAJA GENERAL PROTECCION ESQUEMA 9 160 A                                     50,80 101,60 

40    CAJA GENERAL PROTECCION ESQUEMA 7 160 A                                     61,76 2.470,40 
2    ARMARIO PREF. PUERTA MET P/CGP+CAJA SECC                                    441,99 883,98 

40    M ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 POSADA EN FACHADA                              8,01 320,40 
69    ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA                                  25,31 1.746,39 
40    INSTALACION CAJA GENERAL PROTECCION FACHADA                                37,75 1.510,00 
69    INSTALACION COLOCACION CAJA DERIVACION SIN FUSIBLES                     81,63 5.632,47 
69    COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS             8,44 582,36 
1    DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT                                                350,97 350,97 
8    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS                                 75,51 604,08 

35    ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO EN FACHADA                                  61,80 2.163,00 
80    CONEXION A RED TRENZADA                                                     48,72 3.897,60 

448    ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO                                          0,42 188,16 
981    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            2,74 2.687,94 
528    TENDIDO TRENZADO SOBRE PARED                                                8,65 4.567,20 
48    EMPALME ENTRONQUE BT                                                        274,56 274,56 
6    FUSIBLE ENTRONQUE BT                                                        5,40 32,40 

24    TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)                                              2,70 64,80 
6    INSTALACION ARMARIO DIST URBANA O URBANIZACIONES                          49,83 298,98 
9    INSTALACIÓN CGP SUPERIOR 100A                                               50,46 454,14 

11    PAT DEL NEUTRO EN CAJA                                                      88,04 968,44 
35    CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                                               37,37 1.307,95 
31    PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT                                            61,86 1.917,66 
20    CATA LOCALIZACION SERVICIOS                                                 81,92 1.638,40 
97 CANALIZ TIPO C EN ACERADO 2T (PROF < 1M) (ANCHO HASTA 

0 4M)(TUBO 160)
52,57 5.099,29 

331    ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 
ACERADO(PROFUNDIDAD 1M)

28,92 9.572,52 
174    SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO (M.LINEAL).( ACERD, ASFALT  U 

HORMIG) P 1M
27,45 4.776,30 

 RÒSSEC:                     55.566,70 

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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PRESSUPOST MC_DDIRECCION1 
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EPW7L 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00040/001/0542557 05/04/2017 02 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
AJUNT. PARETS DEL VALLES(NO USAR)         P0815800H 935621899         
Adreça del client 
AV CATALUNYA 76, PARETS V, 08150, VALLES ORIENTAL, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, BARRI ANTIC, PARETS V, 08150, (B)                      
Subsector d’activitat 
USOS COMUNS                    

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
165,5  REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN                                     40,11 6.638,20 
48,5  REPOSICIÓN PAVIMENTO EN                                                     46,87 2.273,20 
16    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   123,51 1.976,16 
23    CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT                                             370,32 8.517,36 

1923    TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2                                                  4,64 8.922,72 
97    TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2                                                7,60 737,20 
30    PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT                                                 83,40 2.502,00 
5    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M           290,94 1.454,70 
7 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 

DE TABLET
 CARGO ENDESA 

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                    CARGO ENDESA
16 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER 

SECCIÓN
CARGO ENDESA

7    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA          CARGO ENDESA
7 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 

TRABAJO PROGRAMAD
CARGO ENDESA

6    ARMARIO DISTRIBUCION INTEMPERI                                              457,38 2.744,28 
11    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 202,73 

2020    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al                                                1,63 3.292,60 
6060    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al                                                2,51 15.210,60 

40    CABLE RZ 4X25 AL 0,6-1 KV INTE                                              1,31 52,40 
528    CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1                                               2.988,48 2.988,48 

1    INGENIERÍA,TOPOGRAFÍA,PROYECTO                                              3.200,00 3.200,00 
1    LEGALIZACION                                                                2.880,00 2.880,00 
1    PERMISOS OFICIALES                                                          2.872,63 2.872,63 
1    ELIMINACION DE RESIDUOS                                                     1.149,05 1.149,05 

 SUMA D'UNITATS D'OBRA:      123.181,01 

PRESSUPOST TOTAL:   123.181,01

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000 

PRESSUPOST MC_DDIRECCION1 
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EPW9T 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00040/001/0542557 05/04/2017 01 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
AJUNT. PARETS DEL VALLES(NO USAR)         P0815800H 935621899         
Adreça del client
AV CATALUNYA 76, PARETS V, 08150, VALLES ORIENTAL, (B)                           
Adreça del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, BARRI ANTIC, PARETS V, 08150, (B)                      
Subsector d’activitat
USOS COMUNS                    

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
4    CAJA SECCIONAMIENTO 400 A                                                   121,93 487,72 
6    ZOCALO PREFAB.HORMIGON ARMARIO DISTRIBUCION INTEMP                   134,15 804,90 
1    CAJA DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES                                       162,09 162,09 
2    CAJA GENERAL PROTECCION ESQUEMA 9 160 A                                     50,80 101,60 

40    CAJA GENERAL PROTECCION ESQUEMA 7 160 A                                     61,76 2.470,40 
2    ARMARIO PREF. PUERTA MET P/CGP+CAJA SECC                                    441,99 883,98 

40    M ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 POSADA EN FACHADA                              8,01 320,40 
69    ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA                                  25,31 1.746,39 
40    INSTALACION CAJA GENERAL PROTECCION FACHADA                                37,75 1.510,00 
69    INSTALACION COLOCACION CAJA DERIVACION SIN FUSIBLES                     81,63 5.632,47 
69    COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS             8,44 582,36 
1    DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT                                                350,97 350,97 
8    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS                                 75,51 604,08 

35    ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO EN FACHADA                                  61,80 2.163,00 
80    CONEXION A RED TRENZADA                                                     48,72 3.897,60 
448    ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO                                          0,42 188,16 
981    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            2,74 2.687,94 
528    TENDIDO TRENZADO SOBRE PARED                                                8,65 4.567,20 
48    EMPALME ENTRONQUE BT                                                        274,56 274,56 
6    FUSIBLE ENTRONQUE BT                                                        5,40 32,40 

24    TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)                                              2,70 64,80 
6    INSTALACION ARMARIO DIST URBANA O URBANIZACIONES                          49,83 298,98 
9    INSTALACIÓN CGP SUPERIOR 100A                                               50,46 454,14 

11    PAT DEL NEUTRO EN CAJA                                                      88,04 968,44 
35    CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                                               37,37 1.307,95 
31    PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT                                            61,86 1.917,66 
1    INGENIERÍA,TOPOGRAFÍA,PROYECTO ADECUACION                                   2.050,00 2.050,00 
1    LEGALIZACION ADECUACION                                                     2.080,00 2.080,00
1    PERMISOS OFICIALES ADECUACION                                               2.242,09 2.242,09
1    ELIMINACION DE RESIDUOS ADECUACION                                          896,84 896,84

 RÒSSEC:                    

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000 

PRESSUPOST MC_DDIRECCION1 
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EPW9T 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00040/001/0542557 05/04/2017 02 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
AJUNT. PARETS DEL VALLES(NO USAR)         P0815800H 935621899         
Adreça del client
AV CATALUNYA 76, PARETS V, 08150, VALLES ORIENTAL, (B)                           
Adreça del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, BARRI ANTIC, PARETS V, 08150, (B)                      
Subsector d’activitat
USOS COMUNS                    

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
16    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   123,51 1.976,16 
23    CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT                                             370,32 8.517,36 

1923    TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2                                                  4,64 8.922,72 
97    TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2                                                7,60 737,20 
30    PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT                                                 83,40 2.502,00 
5    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M           290,94 1.454,70 

367,27 FACTURACION TRABAJOS ESPECIALES                                             20,50 7.529,03 
7    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 

DE TABLET
 CARGO ENDESA 

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                    CARGO ENDESA
16    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER 

SECCIÓN
CARGO ENDESA

7    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA         CARGO ENDESA
7    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 

TRABAJO PROGRAMAD
CARGO ENDESA

6    ARMARIO DISTRIBUCION INTEMPERI                                              457,38 2.744,28 
11    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 202,73 

2020    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al                                                1,63 3.292,60 
6060    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al                                                2,51 15.210,60 
40    CABLE RZ 4X25 AL 0,6-1 KV INTE                                              52,40 52,40 
528    CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1                                               5,66 2.988,48 

 SUMA D'UNITATS D'OBRA:      97.879,38 

PRESSUPOST TOTAL:   97.879,38

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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N.M.

AVANTPROJECTE
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

G
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T.M. DE PARETS DEL VALLÈS

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA 

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

AMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA 

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT

XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)
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N.M.

AVANTPROJECTE
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS
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u:

T.M. DE PARETS DEL VALLÈS

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA 

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

AMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA 

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT

XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-) OBSERVACIONS:

*El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a
C.S.+C.G.P. i centralització de comptadors, segons normativa.

*El client aportarà i instal.larà C.G.P.-9-BUC dins de nínxol segons normativa vigent.

*El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU. i
CPM, segons normes.

*El client aportarà i instal.larà CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

*Els permisos particulars aniran a càrrec del sol.licitant.

*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de
tots els permisos necessaris.
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EFECTUAR CONVERSIÓ A/S

TALLAR LÍNIA I EFECTUAR
1 EMPALMAMENT
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2TF

TALLAR LÍNIA I EFECTUAR
2 EMPALMAMENTS

EFECTUAR CONVERSIÓ A/S

TRAM AERI RZ150Al
GRAPAT PER FAÇANA

TRAM AERI RZ150Al
GRAPAT PER FAÇANA

TRAM AERI RZ150Al
GRAPAT PER FAÇANA

TRAM AERI RZ150Al
GRAPAT PER FAÇANA





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLLUMENAT 



A
B

.
0
8
.
0
1

A
B

.
0
8
.
0
1

A
B

.
0
7
.
0
1

A
B

.
0
6
.
0
1

A
B

.
0
5
.
5
5

A
B

.
0
5
.
5
4

A
B

.
0
5
.
5
3

A
B

.
0
5
.
5
2

A
B

.
0
5
.
5
1

A
B

.
0
5
.
5
0

A
B

.
0
5
.
4
9

A
B

.
0
5
.
4
8

A
B

.
0
5
.
4
7

A
B

.
0
5
.
4
6

A
B

.
0
5
.
4
5

A
B

.
0
5
.
4
4

A
B

.
0
5
.
4
3

A
B

.
0
5
.
4
2

A
B

.
0
5
.
4
1

A
B

.
0
5
.
4
0

A
B

.
0
5
.
3
9

A
B

.
0
5
.
3
8 A

B
.
0
5
.
3
7

A
B

.
0
5
.
3
6

A
B

.
0
5
.
3
5

A
B

.
0
5
.
3
4

A
B

.
0
5
.
3
3

A
B

.
0
5
.
3
2

A
B

.
0
5
.
3
1

A
B

.
0
5
.
3
0

A
B

.
0
5
.
2
9

A
B

.
0
5
.
2
8

A
B

.
0
5
.
2
7

A
B

.
0
5
.
2
6

A
B

.
0
5
.
2
5

A
B

.
0
5
.
2
4

A
B

.
0
5
.
2
3

A
B

.
0
5
.
2
2

A
B

.
0
5
.
2
1

A
B

.
0
5
.
2
0

A
B

.
0
5
.
1
9

A
B

.
0
5
.
1
8

A
B

.
0
5
.
1
7

A
B

.
0
5
.
1
6

A
B

.
0
5
.
1
5

A
B

.
0
5
.
1
4

A
B

.
0
5
.
1
3

A
B

.
0
5
.
1
2

A
B

.
0
5
.
1
1

A
B

.
0
5
.
1
0

A
B

.
0
5
.
0
9

A
B

.
0
5
.
0
8

A
B

.
0
5
.
0
7

A
B

.
0
5
.
0
6

A
B

.
0
5
.
0
5

A
B

.
0
5
.
0
4

A
B

.
0
5
.
0
3

A
B

.
0
5
.
0
2

A
B

.
0
5
.
0
1

A
B

.
0
4
.
1
0

A
B

.
0
4
.
0
9

A
B

.
0
4
.
0
7

A
B

.
0
4
.
0
6

A
B

.
0
4
.
0
5

A
B

.
0
4
.
0
4

A
B

.
0
4
.
0
3

A
B

.
0
4
.
0
2

A
B

.
0
4
.
0
1

A
B

.
0
3
.
1
0

A
B

.
0
3
.
0
9

A
B

.
0
3
.
0
7

A
B

.
0
3
.
0
6

A
B

.
0
3
.
0
5

A
B

.
0
3
.
0
3

A
B

.
0
3
.
0
1

A
B

.
0
2
.
0
3

A
B

.
0
2
.
0
3

A
B

.
0
2
.
0
2

A
B

.
0
2
.
0
2

A
B

.
0
2
.
0
1

A
B

.
0
1
.
6
3

A
B

.
0
1
.
6
2

A
B

.
0
1
.
6
1

A
B

.
0
1
.
6
0

A
B

.
0
1
.
5
9

A
B

.
0
1
.
5
8

A
B

.
0
1
.
5
7

A
B

.
0
1
.
5
6

A
B

.
0
1
.
5
5

A
B

.
0
1
.
5
4

A
B

.
0
1
.
5
3

A
B

.
0
1
.
5
2

A
B

.
0
1
.
5
1

A
B

.
0
1
.
5
0

A
B

.
0
1
.
4
9

A
B

.
0
1
.
4
8

A
B

.
0
1
.
4
7

A
B

.
0
1
.
4
6

A
B

.
0
1
.
4
5

A
B

.
0
1
.
4
4

A
B

.
0
1
.
4
3

A
B

.
0
1
.
4
2

A
B

.
0
1
.
4
1

A
B

.
0
1
.
4
0

A
B

.
0
1
.
3
9

A
B

.
0
1
.
3
8

A
B

.
0
1
.
3
7

A
B

.
0
1
.
3
6

A
B

.
0
1
.
3
5

A
B

.
0
1
.
3
4

A
B

.
0
1
.
3
3

A
B

.
0
1
.
3
2

A
B

.
0
1
.
3
1

A
B

.
0
1
.
3
0

A
B

.
0
1
.
2
9

A
B

.
0
1
.
2
8

A
B

.
0
1
.
2
8

A
B

.
0
1
.
2
8

A
B

.
0
1
.
2
7

A
B

.
0
1
.
2
7

A
B

.
0
1
.
2
6

A
B

.
0
1
.
2
5

A
B

.
0
1
.
2
4

A
B

.
0
1
.
2
3

A
B

.
0
1
.
2
2

A
B

.
0
1
.
2
1

A
B

.
0
1
.
2
0

A
B

.
0
1
.
1
9

A
B

.
0
1
.
1
8

A
B

.
0
1
.
1
7

A
B

.
0
1
.
1
6

A
B

.
0
1
.
1
5

A
B

.
0
1
.
1
4

A
B

.
0
1
.
1
3

A
B

.
0
1
.
1
2

A
B

.
0
1
.
1
1

A
B

.
0
1
.
1
0

A
B

.
0
1
.
0
9

A
B

.
0
1
.
0
8

A
B

.
0
1
.
0
7

A
B

.
0
1
.
0
6

A
B

.
0
1
.
0
5

A
B

.
0
1
.
0
4

A
B

.
0
1
.
0
3

A
B

.
0
1
.
0
2

A
B

.
0
1
.
0
1

D
I
S
T
R
I
B
U
C
I
Ó
 
D
E
 
P
U
N
T
S
 
D
E
 
L
L
U
M
S
 
P
E
R
 
Q
U
A
D
R
E
S

Q
U

A
D

R
E

 
A

B

Es
ca

la:

J
u

l
i
o

l
 
d

e
 
2

0
1

4
Da

ta:
    

    
    

   

1
 
/
 
1

0
0

0

Eq
uip

 re
da

cto
r:

A
J
U

N
T

A
M

E
N

T
 
D

E

P
A
R
E
T
S
 
D
E
L
 
V
A
L
L
È
S







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÒNIA. TELEFÒNICA 



Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:

Referència/N: 340595-7977543

Data: 15/02/2017

Assumpte: Registre de Serveis

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

P_(436027.690/4602616.188)
Projecte: 340595
Coordenades: 436027.69,4602616.188

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II

Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:

Referència/N: 340595-7977544

Data: 15/02/2017

Assumpte: Registre de Serveis

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

P_(436059.209/4602520.084)
Projecte: 340595
Coordenades: 436059.209,4602520.084

Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.

D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.

Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 340595 Punt: 3045192340595 -3045192

Barri Antic

Data de lliurament:

15 de febrer del 2017

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA
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POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES
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Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 436027.69 Y: 4602616.188
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SIMBOLOGIA

L-812004
P-950
8 E
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8 D
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RITI 

ARQ ICT-486

ARQ-514
D H-II

ARQ-527
H H-II

ARQ-506
D H-II

ARQ-487
H H-II

ARQ-511
DM H-II

ARQ-513
DM H-II

ARQ-105
HOR_ARM

ARQ-517
DM H-II
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M H-III
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N
Y

A
V

ÍA
 P

IQ
U

E
R

CALL
E M

AJO
R

CALLE AURORA

CALLE TRAVESSERA

C
A

LLE
 JO

A
Q

U
IM

 G
U

AS
C

H

C
A

LLE
 FE

R
R

E
R

 I G
U

A
R

D
IA

C
E

L
O

N
A

CALLE FRANCESC LAIRET

AVINGUDA FRANCESC MACIA

CALLE MIGDIA

CALLE MAJOR

C
A

LL
E

 B
A

R
C

E
L

O
N

A

CALLE MAJOR

AV
IN

G
U

D
A

 C
A

TA
LU

N
Y

A

C
A

LLE
 E

M
P

O
R

D
A

CALLE TRAVESSERA

C
A

LLE
 B

A
R

C
E

L
O

N
A

C
A

LLE
 FE

R
R

E
R

 I G
U

A
R

D
IA

AV
IN

G
U

D
A

 C
A

TA
LU

N
Y

A

AV
IN

G
U

D
A

 C
A

TA
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N
Y

A

C
A
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E

 B
A

R
C

E
L

O
N

A

4

7

5

7

9

8

1

4

8

7

5

4

3

5

9

6
9

1

1

3

6

5

3

7

7

2

9

4

19

12

42

35

26

31

17

18

22

26

40

43

37

29

18

24

42

50

34

27

28

33

25

14

28

26

30

34

28

47

44

39

11

30

23

21

29

20 36

38

52

56
22

18

16

12

45

40

33

58

13
16
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10

11

22

28

14

46

31

19

24

15

11

20

20

26

41

38

33

25

25B

199

7 P-B

25 P-A

7

8

6

6

9

3

9

5

2

5

1

1

4

3

1

2

13

18

15

34

11

24

30

16

16

40

27

60

10

25

10

11

36

20

23

15

12

13

38

32

23

15

17

25

27

20

17

19

31

17

14

18

19

13

32

44

54

22

21

24

21

29

32

7 P-A

PARETS DEL VALLES

Juanjo Valderas

PARETS DEL VALLES

Santiago Mayoral

U n i d a d :U n i d a d :
E s c a l a :                                        E s c a l a :                                        
P r o y e c t o :P r o y e c t o :
C e n t r a l :C e n t r a l :
P l a n o :                                         H o j a    d eP l a n o :                                         H o j a    d e
E d i c i ó n :                                      F e c h a :    E d i c i ó n :                                      F e c h a :    
D i b u j a d o :                                    F e c h a :    D i b u j a d o :                                    F e c h a :    
P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    
A p r o b a d o :                                   F e c h a :    A p r o b a d o :                                   F e c h a :    

INGENIERIA PLANTA EXTERNA TARRAGONA-LLEIDA

01749870 PAV: V.I.BARRI ANTIC:C/MAJOR CAN AB22531

20 PLANO CANALIZACION 1 1
1 07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

07/02/2017

S I U :S I U :
AT L A S :AT L A S :
A D M I N :A D M I N :

1:480

DETALLE ARQ CON SALIDA LATERAL

ARQ-522
DM H-II

2c.  PVC 110

+ Tritubo - 34 m

2c
.  P

VC 11
0

+ Tr
itu

bo - 2
8 m

2c
. P

VC
 1

1

2c. PVC 110 mm - 2 m

4c. P
V

CALLE MAJ
52

56

25

27

54

29
PARETS DEL VALLES

Nota: Todas las Arquetas que vayan situadas en zona de rodadura
de vehiculos deberan ser con tapa de fundicion D-400 con sobrecarga.



INTERCEPTAR LA CANALIZACION
EXISTENTE AL CONSTRUIR LA ARQUETA 506 
CON ARQUETA TIPO D

C
A

LL
E

 B
A

R
C

E
L

O
N

A

CALLE MAJOR

CALLE MAJOR

ARQ-506
D H-II

ARQ-105
HOR_ARM

ARQ-107
HOR_ARM

ARQ-106
HOR_ARM

6c. P
V

C
 11

0 m
m

 - 2
8 m

2c. PVC 110 mm - 95 m

6c. P
V

C
 110 m

m
 - 6 m

2c.  P
VC 110  + Tritubo - 24 m

1c. COR 100 mm - 25 m

6c. P
V

C
 110 m

m
 - 10 m

2c. PVC 110 mm - 2 m

6c
. P

VC
 1

10
 m

m
 - 

2 
m

6

4

2

14

PARETS DEL VALLES

Juanjo Valderas

PARETS DEL VALLES

Santiago Mayoral

U n i d a d :U n i d a d :
E s c a l a :                                        E s c a l a :                                        
P r o y e c t o :P r o y e c t o :
C e n t r a l :C e n t r a l :
P l a n o :                                         H o j a    d eP l a n o :                                         H o j a    d e
E d i c i ó n :                                      F e c h a :    E d i c i ó n :                                      F e c h a :    
D i b u j a d o :                                    F e c h a :    D i b u j a d o :                                    F e c h a :    
P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    
A p r o b a d o :                                   F e c h a :    A p r o b a d o :                                   F e c h a :    

INGENIERIA PLANTA EXTERNA TARRAGONA-LLEIDA

01749870 PAV: V.I.BARRI ANTIC:C/MAJOR CAN AB22531

20 PLANO CANALIZACION 1 1
1 08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

08/02/2017

S I U :S I U :
AT L A S :AT L A S :
A D M I N :A D M I N :

1:100

INTERCEPTAR LA 
CANALIZACION

INTERCEPTAR LA CANALIZACION
HE INSTALAR 2 PVC DE 110 mm
SALIDA LATERAL

ARQ-105
HOR_ARM

P
V

C
 11

0
 m

m
 - 6

 m
6c

. P
V

C
 11

0
 m

m
 - 1

0
 m

6

L-812004
P-951

8 D

ARQ-105
HOR_ARM

ARQ-520
DM H-II

ARQ-518
DM H-II

ARQ-507
DM H-III

EDI 

2c. PVC 110 mm - 50 m

2c. PVC 63 mm - 1
5 m

2c
. P

V
C

 1
10

 m
m

 -
 1

2 
m

6c
. P

V
C

 1
10

 m
m

 -
 1

0 
m

2c
. 

P
V

C
 1

1
0 

m
m

 -
 3

3
 m

CALLE TRAVESSERA

C
A

L
L

E
 B

A
R

C
E

LO
N

A

CALLE TRAVESSERA

PARETS DEL VALLES

9

6

INTERCEPTAR CANALIZACION
Y CONDUCTOS DE SALIDA
A  LATERAL

ARQ-514
D H-II

ARQ-526
DM H-II

ARQ-513
DM H-II

CR 39
LP HOR_ARM

6c
. P

V
C

 1
1

0 
m

m
 -

 4
7 

m
2c

. P
V

C
 1

1
0 

m
m

 -
 3

7 
m

2c. PV
C

 110 m
m

 - 30 m

2c. P
V

C
 11

0 m
m

 - 1
8 m

C. S. 8 m

CALLE MIGDIA

C
A

LLE
 FE

R
R

E
R

 I G
U

AR
D

IA

C
A

LL
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

PARETS DEL VALLES

18

2

4

6

19

40

38

INTERCEPTAR CANALIZACIÓN 
EXISTENTE Y COLOCAR 2 PVC 110 mm
SALIDA A LATERAL

ARQ-524
DM H-II

ARQ-525
DM H-II

ARQ-S/N
H PREFA

CR 40
BR HOR_ARM

6c. P
V

C
 110 m

m
 - 130 m

170 m

2c. PVC 110 mm - 3
1 m

2c
. P

VC 11
0 

m
m

2c. P
V

C
 110 m

m
 - 11 m

2c. P
V

C
 63

2c. P
V

C
 110

 m
m

 - 11 m

2c
.  P

VC 11
0  +

 T
ritu

bo -
 22

 m

CALL
E M

AJO
R

AV
IN

G
U

D
A

 LLU
IS

 C
O

M
PA

N
Y

S

PARETS DEL VALLES

33

25

25 P-A

INTERCEPTAR LA
CANALIZACION

ARQ-487
H H-II

ARQ-509
DM H-II

2
c. P

V
C

 11
0

 m
m

 - 1
8

 m

2c. PVC 110 mm - 1
6 m

4c. P
VC 110 m

m - 8
 m

2c. P
VC 110 mm - 1

2 m

2c. P
V

C
 110 m

m
 - 14 m

2c.  P
VC 110  + Tritu

bo - 4
4 m

C
A

LLE
 FE

R
R

E
R

 I G
U

A
R

D

CALLE MAJO
R

CALLE MAJOR

23

17

19

44

46

21

PARETS DEL VALLES



NIVELDETERRENO

OPAVI MENTO

20 185

1090

13 0

900

1200

PUNTOSDEANCLAJEPARAREGLETAS
SECCIONA-A

SECCI ONB-B

250 110 11030

CIERRE

100110110110110

303030

AA

B

B

ENTRADASDEO110

PARED
TRANSVERSAL

PARED
LONGITUDI NAL

200

200 200
200 200

200

NOTA:

CC

A A

B

B

SECCION B- BSECCION A- A

SECCION C- C

P3

P4

S3S4

S2 S1

P3

P4

P1

P2

P1

P1

P2 P2

P1

P1

El numero y diametro de barras P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 y S4 

%

1%

CERCOGALVANIZADOL40x4

SECCION

POCILLO DE ACHIQUE

130

DETALLE 1

SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS

9

30

10
0

11
0

10
0

0
20

0

43
0

11
0

11
0

15
0

53
0

27
0

20
0

11
0

10
0

11
0

30

Detalle 2

12
3

0

DISPOSICION DE ARMADURASDIMENSIONES

HORMIGON EHETIPO HIPOTESIS

HA-25/P/25/IIAIIINSITU

40
60

50

200

1

SOPORTEDEENGANCHE
DEPOLEAS Detalle 1

7

para la hipótesis I se indica en la tabla 1

ARQUETA D-I
e=20 cm 

P1 7 16 5 16 S1 4 10

P3 8 16 5 16 S3 4 10

P2 7 10 5 10 S2 5 10

P4 6 10 4 10 S4 5 10

LONGITUDINAL

PARED PARED

TRANSVERSAL
SOLERA

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

NUMERO Y DIAMETRO DE BARRAS ACERO B 400S

TABLA 1

115

95

45º

20
60

Tubo 1/2"
Soldadoagancho

GANCHO

ARQUETA D-I
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FIBRA ÒPTICA. ONO 



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
340595-7977541

Barcelona, a 15/02/2017
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya

Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
340595-7977542

Barcelona, a 15/02/2017
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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C
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U
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CE M
AJO

R

CE MAJOR

CE MAJOR

CE MAJOR

CE DE FERRER I G
UARDIA

CE DE FERRER I G
UARDIA

CE DE TRAVESSERA

CE DE L' AURORA

ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
Projecte: 340595 Punt: 3045192340595 -3045192

Barri Antic

Data de lliurament:

15 de febrer del 2017

CANALITZACIÓ

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 436027.69 Y: 4602616.188
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CE DE FERRER I G
UARDIA
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CE DE BARCELONA

ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
Projecte: 340595 Punt: 3045193340595 -3045193

Barri Antic

Data de lliurament:

15 de febrer del 2017

CANALITZACIÓ

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 436059.209 Y: 4602520.084



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.O. MUNICIPAL 



CA N'OMS

EB. LA CUNA

EB.TOM I JERRY

AJUNTAMENT

SLOP
TERRITORI

SALES
COOPERATIVA

CAN RAJOLER

ESCOLA
LLUÍS PIQUER

PAVELLÓ J.RODRIGUEZ

POLICIA
SERVEIS SOCIALS

CEMENTIRI

EQUIPAMENTS I 
SERVEIS MUNICIPALS

REGISTRES
AJUNTAMENT

CABLE DE FIBRA OPTICA
SENSE CANALITZACIÓ

FIBRA OPTICA 
AJUNTAMENT EXACUTADES

CABLE DE FIBRA OPTICA AERI

è

Escala Plànol n.Data

-

1

Denominació

Emplaçament

Títol

planta

Parets del Vallès

Fibra Optica

 Serveis Tècnics Municipals

Tècnic

Dibuixat Arxiu

OM J C

juny 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROSSA 







C
IF
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08

15
80

0 
H

Ajuntament de
Parets del Vallès

Àrea de Territori i Sostenibilitat

CONTENIDORS 

CM1 - Carrer Major, 25 

1 contenidor de FORM 240 l.
3 contenidors de rebuig

Ocupació : 4,50 metres

Carrer Major,1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 99 99
Fax 93 573 99 98
http://www.parets.org
a/e: serveis@parets.org

El medi ambient és cosa de tots

C
IF

 P
08

15
80

0 
H

Ajuntament de
Parets del Vallès

Àrea de Territori i Sostenibilitat

CB1 - Carrer Barcelona

1 contenidor de FORM 240 l.
1 contenidor de rebuig
1 contenidor d’envasos
1 contenidor de vidre
1 contenidor de paper

Ocupació : 8,40 metres

Carrer Major,1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 99 99
Fax 93 573 99 98
http://www.parets.org
a/e: serveis@parets.org

El medi ambient és cosa de tots
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Ajuntament de
Parets del Vallès

Àrea de Territori i Sostenibilitat

CT1 – Carrer Travessera, 2

1 contenidor d’envasos
1 contenidor de vidre
1 contenidor de paper

Ocupació : 6,40 metres

Carrer Major,1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 99 99
Fax 93 573 99 98
http://www.parets.org
a/e: serveis@parets.org

El medi ambient és cosa de tots
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Ajuntament de
Parets del Vallès

Àrea de Territori i Sostenibilitat

CT2 – Carrer Travessera, 2

1 contenidor de FORM 240 l.
2 contenidors de rebuig

Ocupació : 4,20 metres

Carrer Major,1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 99 99
Fax 93 573 99 98
http://www.parets.org
a/e: serveis@parets.org

El medi ambient és cosa de tots



         

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Annexe 9. Programa de Control de qualitat 
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0. Justificació del compliment del Decret 375/88. Marc normatiu. 
 
Aquest Programa de Control de Qualitat  té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de 
materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol 
de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a 
realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador (* només en cas d’obra d’edificació) que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis 
i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del 
projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no 
intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu 
acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des 
del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones 
contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 
d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 
qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 
L’import dels assaigs fins un 1 % del pressupost d’execució material de les obres objecte del present projecte anirà a càrrec de 
l’adjudicatari, i el seu import es considera inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats. L'ajuntament es reserva però el dret 
de contractar els serveis de control de qualitat a empresa externa independent. 



1. Requisits previs del Control de qualitat 
 
 
Pel control de l’obra a executar de la remodelació dels carrers Travesssera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora del Barri 
Antic de Parets del Vallès, l'empresa adjudicatària de les obres presentarà un laboratori homologat, que efectuarà els treballs i 
assaigs de control de qualitat que la Inspecció Facultativa hagi assenyalat, i que s’adjunten a continuació. 
 
Per l’execució d’aquest control s’han de tenir en compte els següents punts : 
 
- Tant bon punt s’hagin adjudicat els treballs de control de qualitat es portarà a terme una reunió amb aquesta empresa, 

l’empresa constructora i la DF per tal de redefinir el programa de control segons el Pla d’obra previst per l’empresa 
constructora. 

 
- Existirà una persona, per part de l’empresa adjudicatària, encarregada de coordinar els treballs de control de qualitat, que 
haurà d’estar en constant comunicació amb el laboratori i la direcció d’obra. 
 
- Els avisos al laboratori per a la realització dels treballs previstos, ja sigui en la presa de mostres en l’obra o de provetes de 
formigó, hauran de notificar-se d’un a altre. 
 
- Les unitats d’obra a on es realitzin els controls hauran d’estar totalment terminades i el personal del laboratori podrà transitar 
dins dels “tajos” a assajar amb total seguretat de la seva integritat física. 
 
- Les mostres per a la realització dels diferents assaigs seran escollides pel personal del laboratori. Si fes falta algun mitjà 
auxiliar per a la toma de mostres o els assaigs en obra, el contractista prestarà la col·laboració que sigui necessària. 
 
- El contractista col·laborarà amb el laboratori en la disposició d’un recinte o lloc a l’ombra i protegit per a rebre les provetes 
construïdes per al control del formigó, fins la seva retirada 24 hores després de construïdes. 
 
- La repetició i/o ampliació d’assaigs, que segons criteri de la Inspecció han d’efectuar-se com a conseqüència de resultats 
defectuosos i/o avisos imputables al contractista, seran a compte del mateix, i no quedaran englobats a la partida d’assaigs, dins 
del pressupost de l’obra. 
 
2. Introducció 
 
El present Programa de Control de Qualitat i la seva elaboració econòmica es realitza per adequar i establir el marc genèric de 
l’actuació referent al Control de Qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en les obres del Projecte Executiu d’urbanització 
dels carrers Travesssera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora del Barri Antic de Parets del Vallès 
  
S’encarrega la realització d’aquest projecte a Roselló-Sangenís, arqtes. 
 
 
3. Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips 
 
El Control de Qualitat es realitza en funció del projecte com a document base, però es podrà adaptar en funció de les necessitats de 
l’Obra, i per tant es podran canviar alguns assaigs per altres que es considerin més necessaris a judici de la Direcció Facultativa.  
Aquests assaigs es realitzaran per una Empresa de Control de Qualitat Homologada, en col·laboració amb l’Empresa Constructora, i 
comportarà actuacions de tipus: 
 
- Control de materials 
- Control de materials bàsics 
- Control de materials compostos 
- Control de materials semielaborats. 
 
En cadascuna dels carrers previstes  s’hauran de realitzar com a mínim i acriteri de la DF. els següents tipus d’assajos per cada 
unitat d’obra:  
 
- Ferm existent. 

1 Assaig nuclear.  
. Anàlisi de la composició de les terres existents i de la seva estabilitat química. 

. Extracció d’una proveta amb 25 punts de comprovació de densitats: 
- Aportació de terres replè. 

2 Assajos de proctor o 1 assaig per cada aportació de terres de diferent procedència: 
. 25 punts de comprovació de densitats per cadascuna de les provetes extretes. 
. Anàlisi de la composició de les terres i sorres aportades i de la seva estabilitat química. 

- Formigó de base 
1 Assaig d’anàlisi granulomètric i resistència del formigó: 
. Comprovació de la dosificació del formigó. 
. Comprovació de resistència mitjançant la realització provetes a 7, 28 i 60 dies. 

- Paviment de peces. 
1 Assaig de característiques fisiomecàniques. (UNE 127.020-99 ex.): 
. Tolerància dimensional. 
. Assaig d’abrasió per via humida. 
. Absorció d’aigua. 
. Resistència a l’impacte. 
. Resistència a la flexió. 

- Paviment continu d’asfalt. 
1 Assaig Marshall de característiques in situ de resistència: 
. Comprovació de la composició granítica de l’àrid. 
. Assaig d’impacte. 
. Assaig de compactació. 

- Morter de suport 
1 Assaig d’anàlisi granulomètric del morter (si es fabrica a l’obra): 
. Comprovació de la dosificació del morter. 
. Comprovació de la seva resistència 

- Elements metàl·lics 
1 certificat de garantia de l’empresa subministradora: 
- comprovació del gruix mínim del galvanitzat dels elements metàl·lics. 
 

- Certificats de totes les peces de fundició d’acord amb les exigències de projecte 
 
4. Assistència Tècnica i Assessoria de l’Empresa Adjudicatària 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa tindrà l’assessoria de l’empresa de Control de Qualitat en els temes relacionats 
amb l’execució de l’obra i en particular sobre: 
 
- Especificacions complementàries de Qualitat de materials i processos de fabricació, execució o muntatge. 
- Assessorament en l’avaluació dels resultats dels controls de Qualitat, tant en producció com en recepció. 
- Assessorament per la toma de decisions de l’obtenció de Qualitats que no s’ajusten a les especificacions de Qualitat, en 
particular, als casos que es presenten Qualitats defectuoses o inadmissibles. 
 
 
 
5. Documents e Informes que es facilitaran 
 
Com a resultat de les inspeccions i control realitzats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre els següents documents: 
 
- Informe sobre la revisió de cada una de les missions de control a realitzar. 
- Fulles de visita, en les que s’indicaran les observacions a les inspecciones realitzades i els resultats de les proves i assaigs 
realitzats. 
- Informes al dia, dels resultats de les ruptures de les provetes de formigó. 
- Informes periòdics en els que es recolliran els resultats dels controls realitzats. S’adjuntaran els certificats de Qualitat 
presentats per l’Empresa Constructora i/o els industrials, subcontractistes i subministradores. 
 
A més a més d’emetre aquests documents, es comunicarà directament amb la Direcció Facultativa sempre que es presenti 
qualsevol assumpte urgent. 
 



Per un altre costat, s’incorporaran, segells o certificats de Qualitat de les cases dels materials utilitzats que no requereixin, 
específicament la realització de l’assaig 
 
6. Fitxes i Criteris 
 
L’empresa adjudicatària del Control de qualitat presentarà les fitxes que  permetran establir el protocol de seguiment de cadescún 
dels materials i unitats d’obra que s’hagin de controlar i/o assejar  
 
Si existeix paquet de 3 fulles per un element, aquestes seran les següents: 

 La primera fulla correspon a les característiques de l’element. 
 La segona fulla correspon als assaigs previs que s’haurien de realitzar abans de procedir al subministrament del material (si no 

es presenta segell de qualitat o certificació que avaluï a la empresa fabricant) 
 La tercera fulla correspon als assaigs de recepció que s’haurien de realitzar a estimació de la Direcció Facultativa (si existeixen 

dubtes dels segells de qualitat presentats per l’empresa subministradora o dels resultats dels assaigs previs) 
 
Els criteris escollits per saber l’assaig o el seu número a realitzar, estan basats en les fases d’Obra que hem suposat ( una per 
carrer) i en base a la normativa vigent, així com als materials que intervenen en l’execució del projecte. 
 
A peu de certes fitxes, s’exposen notes aclaratòries dels criteris adoptats. 
 
Per a la resta de materials no presents al programa de control, s’hauran de presentar segells o certificats de Qualitat per part de les 
empreses subministradores ja que es tracten, en la majoria, de productes industrialitzats i en els quals es realitzen assaigs de 
control en el seu procés de fabricació.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Pressupost del Control de Qualitat 



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
FERM EXISTENTCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
FORMIGÓ DE BASECAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1 J060Z70A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
PAVIMENT DE PECESCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13391 J9C11F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13392 J9C13C7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13393 J9C14C7A

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13394 J9C1BF7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13395 J9C12F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
PAVIMENT CONTINU D'ASFALTCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

1 J9H1410A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
MORTER DE SUPORTCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 J071530C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 1,000 1,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAOBRA 01
ELEMENTS METÀL·LICSCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15

1 J89X2102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 BARCELONA 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
FERM EXISTENTCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
FORMIGÓ DE BASECAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1 J060Z70A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
PAVIMENT DE PECESCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13391 J9C11F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13392 J9C13C7A

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13393 J9C14C7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13394 J9C1BF7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13395 J9C12F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
PAVIMENT CONTINU D'ASFALTCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

1 J9H1410A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
MORTER DE SUPORTCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 J071530C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 2,000 2,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ MAJOROBRA 02
ELEMENTS METÀL·LICSCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15

1 J89X2102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
FERM EXISTENTCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈCAPITOL 02

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 8

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE1 J03DZ200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035012 J03D8208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3 J2VCZ10P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
FORMIGÓ DE BASECAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1 J060Z70A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 C/ DE L'AURORA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
PAVIMENT DE PECESCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13391 J9C11F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13392 J9C13C7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13393 J9C14C7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13394 J9C1BF7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 13395 J9C12F7A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
PAVIMENT CONTINU D'ASFALTCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

1 J9H1410A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
MORTER DE SUPORTCAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 J071530C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈSPRESSUPOST 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAOBRA 03
ELEMENTS METÀL·LICSCAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15

1 J89X2102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA

15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1D8208

 €301,74u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

BV1DZ200

 €59,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21Z70A

 €101,73u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

BV22530C

 €14,90u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

BV2K2102

 €84,35u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

BV2L1F7A

 €124,80u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2L2F7A

 €148,97u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2L3C7A

 €88,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

BV2L4C7A

 €63,02u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2LBF7A

 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

BV2M410A

 €8,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

BVA2Z10P

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J03D8208 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,5300064,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

u

Subtotal... 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €301,74u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

J03DZ200 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

301,74000301,740001,000BV1DZ200 =xAnàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

u

Subtotal... 301,74000 301,74000

COST DIRECTE 301,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

301,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

J060Z70A Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,2600059,260001,000BV21Z70A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

u

Subtotal... 59,26000 59,26000

COST DIRECTE 59,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,73u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

J071530C Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,73000101,730001,000BV22530C =xElaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

u

Subtotal... 101,73000 101,73000

COST DIRECTE 101,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

J2VCZ10P Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,650008,650001,000BVA2Z10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

u

Subtotal... 8,65000 8,65000

COST DIRECTE 8,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,90u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

J89X2102 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9000014,900001,000BV2K2102 =xDeterminació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

u

Subtotal... 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,35u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

J9C11F7A Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

84,3500084,350001,000BV2L1F7A =xDeterminació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

u

Subtotal... 84,35000 84,35000

COST DIRECTE 84,35000
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,80u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C12F7A Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

124,80000124,800001,000BV2L2F7A =xDeterminació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 124,80000 124,80000

COST DIRECTE 124,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

124,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,97u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C13C7A Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

148,97000148,970001,000BV2L3C7A =xDeterminació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 148,97000 148,97000

COST DIRECTE 148,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

148,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

J9C14C7A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

88,4700088,470001,000BV2L4C7A =xDeterminació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

u

Subtotal... 88,47000 88,47000

COST DIRECTE 88,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES

88,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,02u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C1BF7A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

63,0200063,020001,000BV2LBF7A =xDeterminació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 63,02000 63,02000

COST DIRECTE 63,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

J9H1410A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

135,42000135,420001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

u

Subtotal... 135,42000 135,42000

COST DIRECTE 135,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 1

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL FERM EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

2,000301,74 603,48

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

2,00064,53 129,06

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

50,0008,65 432,50

CAPITOLTOTAL 01.01.01 1.165,04

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

2,000301,74 603,48

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

2,00064,53 129,06

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

50,0008,65 432,50

CAPITOLTOTAL 01.01.02 1.165,04

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL FORMIGÓ DE BASE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060Z70A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 3)

5,00059,26 296,30

CAPITOLTOTAL 01.01.03 296,30

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL PAVIMENT DE PECES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 7)

2,00084,35 168,70

2 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 9)

2,000148,97 297,94

3 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 10)

2,00088,47 176,94

4 J9C1BF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 11)

2,00063,02 126,04

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles
de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 8)

2,000124,80 249,60

CAPITOLTOTAL 01.01.04 1.019,22

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL PAVIMENT CONTINU D'ASFALT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 12)

2,000135,42 270,84

CAPITOLTOTAL 01.01.05 270,84

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL MORTER DE SUPORT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

2,000101,73 203,46

CAPITOLTOTAL 01.01.06 203,46

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
CAPITOL ELEMENTS METÀL·LICS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 15 (P - 6)

30,00014,90 447,00

CAPITOLTOTAL 01.01.07 447,00

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL FERM EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

2,000301,74 603,48

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

2,00064,53 129,06

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

50,0008,65 432,50

CAPITOLTOTAL 01.02.01 1.165,04

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

2,000301,74 603,48

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

2,00064,53 129,06

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

50,0008,65 432,50

CAPITOLTOTAL 01.02.02 1.165,04

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL FORMIGÓ DE BASE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060Z70A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 3)

5,00059,26 296,30

CAPITOLTOTAL 01.02.03 296,30

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL PAVIMENT DE PECES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 7)

2,00084,35 168,70

2 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 9)

2,000148,97 297,94

3 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 10)

2,00088,47 176,94

4 J9C1BF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 11)

2,00063,02 126,04

5 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles
de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 8)

2,000124,80 249,60

CAPITOLTOTAL 01.02.04 1.019,22

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL PAVIMENT CONTINU D'ASFALT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 12)

2,000135,42 270,84

CAPITOLTOTAL 01.02.05 270,84

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL MORTER DE SUPORT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 4

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

2,000101,73 203,46

CAPITOLTOTAL 01.02.06 203,46

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ MAJOR02
CAPITOL ELEMENTS METÀL·LICS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 15 (P - 6)

30,00014,90 447,00

CAPITOLTOTAL 01.02.07 447,00

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL FERM EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

1,000301,74 301,74

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

1,00064,53 64,53

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

25,0008,65 216,25

CAPITOLTOTAL 01.03.01 582,52

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DZ200 u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl,
segons normes UNE (P - 2)

1,000301,74 301,74

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

1,00064,53 64,53

3 J2VCZ10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 5)

25,0008,65 216,25

CAPITOLTOTAL 01.03.02 582,52

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL FORMIGÓ DE BASE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060Z70A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 3)

3,00059,26 177,78

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 5

CAPITOLTOTAL 01.03.03 177,78

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL PAVIMENT DE PECES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 7)

1,00084,35 84,35

2 J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 9)

1,000148,97 148,97

3 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 10)

1,00088,47 88,47

4 J9C1BF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 11)

1,00063,02 63,02

5 J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles
de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 8)

1,000124,80 124,80

CAPITOLTOTAL 01.03.04 509,61

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL PAVIMENT CONTINU D'ASFALT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 12)

1,000135,42 135,42

CAPITOLTOTAL 01.03.05 135,42

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL MORTER DE SUPORT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,000101,73 101,73

CAPITOLTOTAL 01.03.06 101,73

PRESSUPOST PRESSUPOST  CQ_PARETS DEL VALLÈS01
OBRA C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
CAPITOL ELEMENTS METÀL·LICS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 15 (P - 6)

15,00014,90 223,50

CAPITOLTOTAL 01.03.07 223,50

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€64,53uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 1

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€301,74uJ03DZ200 Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNEP- 2
(TRES-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€59,26uJ060Z70A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 3

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€101,73uJ071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

P- 4

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€8,65uJ2VCZ10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 5

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€14,90uJ89X2102 Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un
nombre de determinacions igual o superior a 15

P- 6

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€84,35uJ9C11F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

P- 7

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€124,80uJ9C12F7A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 8

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€148,97uJ9C13C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 9

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

€88,47uJ9C14C7A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la
norma UNE-EN 1339

P- 10

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€63,02uJ9C1BF7A Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 11

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€135,42uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

P- 12

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

L´equip redactor:

Josep Miquel Roselló Jurnet, arquitecte        Manel Sangenís Garcia, arquitecte



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORACONTROL DE QUALITATAJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈSROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 1  €64,53

BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

€64,53000
Altres conceptes 0,00 €

uJ03DZ200 Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes
UNE

P- 2  €301,74

BV1DZ200 Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes
UNE

€301,74000
Altres conceptes 0,00 €

uJ060Z70A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 3  €59,26

BV21Z70A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

€59,26000

Altres conceptes 0,00 €

uJ071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

P- 4  €101,73

BV22530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

€101,73000
Altres conceptes 0,00 €

uJ2VCZ10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

P- 5  €8,65

BVA2Z10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

€8,65000

Altres conceptes 0,00 €

uJ89X2102 Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

P- 6  €14,90

BV2K2102 Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15

€14,90000
Altres conceptes 0,00 €

uJ9C11F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles
de formigó, segons la norma UNE-EN 1339

P- 7  €84,35

BV2L1F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles
de formigó, segons la norma UNE-EN 1339

€84,35000
Altres conceptes 0,00 €

uJ9C12F7A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó,
segons la norma UNE-EN 1339

P- 8  €124,80

BV2L2F7A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

€124,80000
Altres conceptes 0,00 €

uJ9C13C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

P- 9  €148,97

BV2L3C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

€148,97000
Altres conceptes 0,00 €

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORACONTROL DE QUALITATAJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈSROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uJ9C14C7A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

P- 10  €88,47

BV2L4C7A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

€88,47000
Altres conceptes 0,00 €

uJ9C1BF7A Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

P- 11  €63,02

BV2LBF7A Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de
formigó, segons la norma UNE-EN 1339

€63,02000
Altres conceptes 0,00 €

uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

P- 12  €135,42

BV2M410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

€135,42000

Altres conceptes 0,00 €

Josep Miquel Roselló Jurnet, arquitecte        Manel Sangenís Garcia, arquitecte

L´equip redactor:



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPITOL %
Capitol 01.01.01 FERM EXISTENT 10,18
Capitol 01.01.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 10,18
Capitol 01.01.03 FORMIGÓ DE BASE 2,59
Capitol 01.01.04 PAVIMENT DE PECES 8,90
Capitol 01.01.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 2,37
Capitol 01.01.06 MORTER DE SUPORT 1,78
Capitol 01.01.07 ELEMENTS METÀL·LICS 3,90

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAObra 39,90

Capitol 01.02.01 FERM EXISTENT 10,18
Capitol 01.02.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 10,18
Capitol 01.02.03 FORMIGÓ DE BASE 2,59
Capitol 01.02.04 PAVIMENT DE PECES 8,90
Capitol 01.02.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 2,37
Capitol 01.02.06 MORTER DE SUPORT 1,78
Capitol 01.02.07 ELEMENTS METÀL·LICS 3,90

01.02 C/ MAJORObra 39,90

Capitol 01.03.01 FERM EXISTENT 5,09
Capitol 01.03.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 5,09
Capitol 01.03.03 FORMIGÓ DE BASE 1,55
Capitol 01.03.04 PAVIMENT DE PECES 4,45
Capitol 01.03.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 1,18
Capitol 01.03.06 MORTER DE SUPORT 0,89
Capitol 01.03.07 ELEMENTS METÀL·LICS 1,95

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAObra 20,21

100,00

NIVELL 2: OBRA %
Obra 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 39,90
Obra 01.02 C/ MAJOR 39,90
Obra 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 20,21

01 Pressupost  CQ_PARETS DEL VALLÈSPressupost 100,00

100,00

NIVELL 1: PRESSUPOST %
Pressupost 01 Pressupost CQ_PARETS DEL VALLÈS 100,00

100,00

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPITOL Import
Capitol 01.01.01 FERM EXISTENT 1.165,04
Capitol 01.01.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 1.165,04
Capitol 01.01.03 FORMIGÓ DE BASE 296,30
Capitol 01.01.04 PAVIMENT DE PECES 1.019,22
Capitol 01.01.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 270,84
Capitol 01.01.06 MORTER DE SUPORT 203,46
Capitol 01.01.07 ELEMENTS METÀL·LICS 447,00

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONAObra 4.566,90

Capitol 01.02.01 FERM EXISTENT 1.165,04
Capitol 01.02.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 1.165,04
Capitol 01.02.03 FORMIGÓ DE BASE 296,30
Capitol 01.02.04 PAVIMENT DE PECES 1.019,22
Capitol 01.02.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 270,84
Capitol 01.02.06 MORTER DE SUPORT 203,46
Capitol 01.02.07 ELEMENTS METÀL·LICS 447,00

01.02 C/ MAJORObra 4.566,90

Capitol 01.03.01 FERM EXISTENT 582,52
Capitol 01.03.02 APORTACIÓ DE TERRES DE REPLÈ 582,52
Capitol 01.03.03 FORMIGÓ DE BASE 177,78
Capitol 01.03.04 PAVIMENT DE PECES 509,61
Capitol 01.03.05 PAVIMENT CONTINU D'ASFALT 135,42
Capitol 01.03.06 MORTER DE SUPORT 101,73
Capitol 01.03.07 ELEMENTS METÀL·LICS 223,50

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORAObra 2.313,08

11.446,88

NIVELL 2: OBRA Import
Obra 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 4.566,90
Obra 01.02 C/ MAJOR 4.566,90
Obra 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 2.313,08

01 Pressupost  CQ_PARETS DEL VALLÈSPressupost 11.446,88

11.446,88

NIVELL 1: PRESSUPOST Import
Pressupost 01 Pressupost CQ_PARETS DEL VALLÈS 11.446,88

11.446,88

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

11.446,88PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 11.446,88

21 % IVA SOBRE 11.446,88............................................................................................................... 2.403,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 13.850,72€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

L´equip redactor:

Josep Miquel Roselló Jurnet, arquitecte        Manel Sangenís Garcia, arquitecte
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1.  Normativa aplicable 
1.1. Textos generals 
1.2. Traçat 
1.3.  Geologia I Geotècnia 
1.4. Drenatge  
1.5.  Ponts I Estructures 
1.6.  Ferms I Paviments 
1.7.  Senyalització 
1.8.  Tanques de Seguretat 
1.9. Plantacions 
1.10. Aprofitament d’Aigües Freàtiques per a Rec 
1.11. Enllumenat  
1.12. Fonts Ornamentals i Laminars 
1.13. Plecs de Prescripcions Tècniques 
1.14. Amidaments I Pressupostos 
 
 
1. Normativa aplicable 
 
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció del Projecte, 
obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix, i les instruccions específiques rebudes pels serveis tècnics de l’Ajuntament, 
així com les instruccions  dels diferents Serveis Municipals o Companyies suministradores. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable. 
 
El projecte s’adequa a les prescripcions del PG3 
 
1.1. Textos generals 
 
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
Ley 25/1988, del 29 de juliol, de Carreteras. 
Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, desenvolupada parcialment pel Real Decreto 111/1986 
de 10 de gener (BOE del 28). 
Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de Carreteras. 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental. 
Reglamento per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembre (BOE del 5 d'octubre). 
Decret 114/1988, del 7 d'abril, d’avaluació d'Impacte Ambiental. 
Real Decreto 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 
Ley 16/1987, del 30 de juliol, de “Ordenación de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments. 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicades el 1983 en sis toms. 
Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats legals de mesura. Modificat 
annex per RD 1737/1997. 
"Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada el 1980 i desenvolupada per les 
"Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualitzades l'octubre 
de 1990. 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras (1983)". 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (1996)”. 
Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona 
IOS – 98. Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas. 



1.2. Traçat 
 
1.2.1. Normes generals 
 
Instrucción 3.1-IC , actualitzada, sobre “características geométricas y trazado", aprovada per la Orden Ministerial del 22 d'abril de 
1964 (BOE de 23 de juny), vigent en la part no modificada per la Orden Ministerial del 12 de març de 1976 (BOE del 9 d'abril). 
"Recomendaciones sobre glorietas", publicades el maig de 1989. 
"Trayectoria de giros de vehículos a baja velocidad", publicades l'any 1988, amb suport informàtic. 
"Programa para la regularización de pavimentos bituminosos", publicat el desembre de 1990, amb suport informàtic. 
Esborrany de la “Instrucción 3.1-IC (1996) sobre “trazado". 
 
1.2.2. Especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  
 
1.2.3. Secció transversal 
 
"Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de proyecto", publicada el 
novembre de 1966. 
Comunicación nº 5 Pl, de 1978, sobre “anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en carreteras". 
Orden Circular 312/90 T y P, de 20 d’agost sobre “trazado", en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y 
las Comunidades Europeas, que englobarà tota aquesta normativa. 
 
1.2.4. Nusos i calçades de servei 
 
Orden Circular 306/89 P y P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre “calzadas de servicio y accesos a zonas de 
servicio". 
 
 
1.3. Geologia i Geotècnia 
 
Orden Circular 314/90 T y P, de 28 d’agost, sobre “normalización de los estudios geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos 
y proyectos". 
 
 
1.4. Drenatge 
 
Instrucción 4.1-IC sobre “obras pequeñas de fábrica", aprovada per Orden Ministerial de 8 de juliol de 1964 (BOE de l'11 de gener 
de 1965). Tot i que no ha estat formalment derogada, el seu contingut ha quedat desvirtuat per la "Colección de pequeñas obras de 
paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20), i per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje 
superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
Instrucción 5.1-IC sobre “drenaje", aprovada per Orden Ministerial de 21 de juny de 1965 (BOE del 17 de setembre), vigent en la 
part no modificada per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 
(BOE del 23). 
"Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)", publicades l'any 1978. 
"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicat el maig de 1987. 
"Control de erosión fluvial en puentes", publicat el setembre de 1988. 
Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
 
 
 
 
 
1.5. Ponts i estructures 
 
1.5.1. Accions (trens de càrregues, frenada, vent, temperatura, etc.) i combinació d'accions 
 
"Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las sobrecargas en los de hormigón 
armado", aprovada per Orden Ministerial de 17 de juny de 1956 (BOE del 21 d'agost), vigent en la part no modificada per la Orden 
Ministerial de 28 de febrer de 1972 (BOE del 18 d'abril). Derogada per ORDEN de 25/6/1975. 

"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera", aprovada per Orden Ministerial de 28 de 
febrer de 1972 (BOE del 18 d'abril).Derogada per ORDEN 12/2/1998. 
RD 2543/1994 , Norma sismoresistente . 
"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril", aprovada per la Orden  Ministerial de 25 
de juny de 1975 (BOE del 20 d'agost). 
 
1.5.2. Seguretat, càlcul, execució i control d'elements de formigó, armat i pretensat 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE). RD 2661/98 
 
1.5.3. Recomanacions útils publicades per la "Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas (ATEP)" 
 
"Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-79. Any 1979. 
"Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesas" HP-2-73. Any 1973. 
"Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" HP-3-73. Any 1973. 
"Recomendaciones para la aceptación de sistemas de pretensado para armaduras postesas" HP-1-76. Any 1976. 
 
1.5.4. Proves de càrrega 
 
"Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas", publicada el 1984. 
"Pruebas de carga. Colección de puentes losa", publicada l'any 1984. 
"Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras", publicades el 1988. 
 
1.5.5. Recolzaments elastomèrics 
 
"Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera", publicada el 1982. 
 
1.5.6. Col·leccions oficials 
 
L'ús d'aquestes col·leccions no és obligatori i s'haurà de considerar en cada cas si les solucions que en elles hi figuren són les més 
adequades al cas en qüestió. 
 
Justificant-ne l'ús, si és el cas, no s'hauran d'incloure en el Projecte els càlculs justificatius i els amidaments detallats de l'element 
de què es tracti. 
 
"Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1978 (BOE del 15 de 
novembre). 
"Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de 
novembre).Modificada por ORDEN  4/6/92. 
"Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de 
novembre). 
"Colección de puentes losa", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 19 d'octubre). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas I", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 24 d'octubre). 
"Colección de puentes de tres vanos", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 30 de gener de 1985). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas II", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del primer de 
febrer de 1985). 
"Colección de puentes de vigas metálicas", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 12 de febrer de 
1985). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas IIC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
 
1.5.7. Altres disposicions 
 
"Inspecciones principales de puentes de carretera", publicada l'any 1988. 
Orden Circular 302/89T, de 31 de maig de 1990, sobre “pasos superiores en carreteras con calzadas separadas". 
 
1.5.8. Altres normes i instruccions que es poden aplicar en absència d'especificacions en la normativa vigent actual 
 



"Building Code Requirements for Reinforced Concrete" ACI-318-83. 
"Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" ACI-343R-77 (81). 
"CEB-FIP Model Code for Concrete Structures" (1978) (Publicat en espanyol per l’"Instituto Eduardo Torroja"). 
"Standard Specifications for Highway Bridges", AASHTO 77. 
 
La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 
 
 
1.6. Ferms i paviments 
 
1.6.1. Dimensionament 
 
Instrucción 6.1 y  2-IC sobre “secciones de firme", aprovada per Orden Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE del 30 de juny). 
Instrucción 6.3-IC sobre “refuerzo de firmes", aprovada per Orden Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE del 31 de maig). 
Orden Circular 287/84PI, de 12 de novembre de 1984, sobre “criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC". 
Normativa de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
1.6.2. Materials 
 
"Mezclas bituminosas porosas", publicat l'any 1987. 
"Nota informativa sobre capas drenantes en firmes", publicada el 4 d'abril de 1991. 
 
1.6.3. Característiques superficials 
 
Orden Circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d'obres, en la qual es fixen criteris sobre regularitat 
superficial. 
"Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad", del 18 de febrer de 1991. 
 
 
1.7. Senyalització 
 
Orden Circular 8.1-IC sobre senyalització (vertical), de 25 de juliol de 1962. Hi ha un esborrany de la Instrucción 8.1-IC/90 sobre el 
mateix tema, en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y las Comunidades Europeas. 
"Recomendaciones para la señalización informativa urbana", publicades el novembre de 1981 per la Asociación de Ingenieros 
Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 
"Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras", publicades l'any 1984. 
Orden Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials (prescripcions tècniques). 
"Catálogo de señales de circulación", publicat el novembre de 1986. 
Norma 8.2-IC sobre “marcas viales", aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d'agost i del 29 de 
setembre). 
Instrucción 8.3-IC”sobre senyalització d'obres, aprovada per Orden Ministerial, de 31 d’agost de 1987 (BOE del 18 de setembre) 
sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes fora de població. Aquesta ordre ha estat modificada 
parcialment pel Real Decreto 208/1989, de 3 de febrer (BOE de l'1 de març), pel qual s'afegeix l'article 171.b) A del Código de la 
Circulación. 
Orden Circular 300/89 P y P, del 20 de març, sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja, i acabament d'obres fixes fora de 
població. 
Orden Circular 301/89T, del 27 d'abril, sobre senyalització d'obres. 
Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials. 
Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d'aresta. 
Recomendaciones sobre barreras de seguridad. 
Orden circular 325/97 T. 
 
 
1.8. Tanques de seguretat 
 
Orden Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat  (en revisió). 
"Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada el  maig de 1986. 
Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18 de juliol de 
1990. 

Orden Circular 319/91 T y P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques metàl·liques per a tanques de seguretat 
contínues. 
 
 
1.9. Plantacions 
 
Instrucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras", aprovada per Orden Ministerial, de 21 de març 
de 1965 (BOE del 8 d'abril.) 
"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicades l'any 1984. 
"Catálogo de especies vegetales a utilitzar en plantaciones de carreteras", publicat per la Dirección General de Carreteras l'any 
1990. 
Normativa referent a parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.10. Aprofitament d’aigües freàtiques per a rec 
 
Projecte de Reglament per a l’ús de les aigües del subsòl de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Guia per al disseny i el control sanitari dels sistemes de reutilització d’aigües residuals, publicada per la Direcció General de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya. 
Prevenció del risc sanitari de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg, publicada per la Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.11. Enllumenat 
 
Orden Circular 9.1-IC, del 31 de març de 1964, sobre enllumenat de carreteres. 
"Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada l'abril de 1964. 
Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona. 



1.12. Fonts ornamentals i laminars 
 
Criteris tècnics generals per al disseny i realització dels projectes i obres que constitueixen les fonts ornamentals i laminars. 
 
1.13. Plecs de Prescripcions Tècniques 
 
1.13.1. Prescripcions tècniques generals 
 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)", aprovat per Orden Ministerial de 6 de 
febrer de 1976", amb l'aprovació del Consejo de Ministros el mateix dia (BOE del 7 de juliol.) 
 
Al llarg del temps s'han revisat un cert nombre d'articles de l'esmentat Plec, tasca que ha de culminar amb l'aprovació d'una nova 
edició d'aquest Plec que serà el PG-3/??, la redacció del qual està autoritzada. 
 
Per mitjà d'ordres s'estan revisant i corregint els articles del PG-3/75, la relació dels quals s'exposa tot seguit: 
 
Orden Circular 292/86 T, de maig de 1986 pels arts. 278 i 700 del PG-3/75. 
Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment modificada per la Orden Ministerial de 8 de maig de 
1989 (BOE del 18), que revisa els arts. 210 al 214. 
Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment afectada per la Orden Ministerial de 28 de setembre 
de 1989 (BOE del 9 d'octubre), que revisa els arts. 240 al 248. 
Orden Ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d'octubre), que revisa l'article 104 "Desarrollo y control de obras". 
Orden Circular 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, que revisa els arts. 530 al 532. 
Orden Circular 297/88 T, de 29 de març de 1988, que revisa els arts. 510, 511, 533 i 540. 
Orden Circular 299/89 T, de 23 de febrer de 1989, que revisa l'article 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de març, que revisa l'article 550 "Pavimentos de hormigón vibrado". 
 
1.13.2. Ciments 
 
"Pliegos de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos" RC/97. 
 
1.13.3. Fustes tractades 
 
Normativa vigent 
 
1.13.4. Morters i formigons 
 
Normativa vigent 
 
1.13.5. Ferro galvanitzat 
 
Normativa vigent 
 
1.13.6. Acers inoxidables 
 
Normativa vigent 
 
1.13.7. Estructures metàl·liques i serralleria 
 
Normativa vigent 
 
1.13.8. Material ceràmic 
Normativa vigent 
 
1.13.9. Control de qualitat 
 
"Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", publicades l'any 1978. 
"Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras", MOPTMA, document intern 
(1990). 

1.13.10. Preus, terminis, revisions i classificació de contractistes 
 
Orden Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE del 30), modificada per la Orden Ministerial de 15 d’octubre de 1987 (BOE del 30). 
Orden Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE del 25 de juliol). 
Orden Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE del 29), modificada parcialment por la Orden Ministerial de 21 de maig de 1979 
(BOE del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories laborals. 
Decreto 3650/1970, de 19 de desembre (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus, complementat pel Real Decreto 
2167/1981, de 20 de agost (BOE del 24 de setembre), establint noves fórmules per a ferms i paviments. 
"Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", publicat l'any 1976, amb els costos 
actualitzats el 1989 per SEOPAN. 
Orden Circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras". 
 
1.13.11. Especificacions pròpies del Municipi  
 
 
1.14. Amidaments i pressupostos 
 
"Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso". 
Real Decreto 982/1987, de 5 de juny (BOE del 30 de juliol), amb el qual es dóna nova redacció als articles 67 i 68 del Reglamento 
general de contratación del Estado. 
Ordre del 10 de febrer de 1992, de modificació de l'Ordre del 25 d'abril de 1988, per a la fixació en un 13% del percentatge previst 
en l'article 68 1.a) del "Reglamento general de contratación del Estado". 
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Annex 11.  Justificació de preus 

 



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1D8208

 €301,74u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

BV1DZ200

 €59,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21Z70A

 €101,73u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

BV22530C

 €14,90u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

BV2K2102

 €84,35u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

BV2L1F7A

 €124,80u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2L2F7A

 €148,97u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2L3C7A

 €88,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

BV2L4C7A

 €63,02u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

BV2LBF7A

 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

BV2M410A

 €8,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

BVA2Z10P

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J03D8208 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,5300064,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

u

Subtotal... 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €301,74u Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

J03DZ200 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

301,74000301,740001,000BV1DZ200 =xAnàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de
sòl, segons normes UNE

u

Subtotal... 301,74000 301,74000

COST DIRECTE 301,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

301,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

J060Z70A Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,2600059,260001,000BV21Z70A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

u

Subtotal... 59,26000 59,26000

COST DIRECTE 59,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,73u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

J071530C Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,73000101,730001,000BV22530C =xElaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

u

Subtotal... 101,73000 101,73000

COST DIRECTE 101,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

J2VCZ10P Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,650008,650001,000BVA2Z10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

u

Subtotal... 8,65000 8,65000

COST DIRECTE 8,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,90u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

J89X2102 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9000014,900001,000BV2K2102 =xDeterminació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat,
segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 15

u

Subtotal... 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,35u Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

J9C11F7A Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

84,3500084,350001,000BV2L1F7A =xDeterminació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

u

Subtotal... 84,35000 84,35000

COST DIRECTE 84,35000
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,80u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C12F7A Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

124,80000124,800001,000BV2L2F7A =xDeterminació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 124,80000 124,80000

COST DIRECTE 124,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

124,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,97u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C13C7A Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

148,97000148,970001,000BV2L3C7A =xDeterminació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 148,97000 148,97000

COST DIRECTE 148,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

148,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
CONTROL DE QUALITAT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS, ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

J9C14C7A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

88,4700088,470001,000BV2L4C7A =xDeterminació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339

u

Subtotal... 88,47000 88,47000

COST DIRECTE 88,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES

88,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,02u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

J9C1BF7A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

63,0200063,020001,000BV2LBF7A =xDeterminació de la resistència a l'impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

u

Subtotal... 63,02000 63,02000

COST DIRECTE 63,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

J9H1410A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

135,42000135,420001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

u

Subtotal... 135,42000 135,42000

COST DIRECTE 135,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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 €268,00m2 Pedra granítica nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 50 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

B0G1ZGHA

 €8,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RAZ3G1

 €6,44m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

B711Q060

 €11,23m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1
mm i 1,3 kg/m2

B7611B00

 €2,63m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 400 a 500 g/m2

B7B137L0

 €0,82m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

B7B151E0

 €0,74kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €45,83t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8112G80

 €0,23u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €11,30kg Pintura al silicat de potassa per a exteriorsB89ZNE00

 €20,04kg Imprimació neutralitzadora acrílicaB8ZAH000

 €4,07kg Imprimació fixadora acrílicaB8ZAM000

 €22,91m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €1.800,00m3 Peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterres 

B961Z8BA

 €1,60u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1

 €132,00m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 90 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

B981ZC9F

 €101,00u Capçal de gual de pedra granítica gris quintana,
flamejada, de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça

B981ZG4F

 €178,23m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 150 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

B981ZGAF

 €130,00m2 Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 130x40x8 cm, de pedra granítica gris
quintana, flamejat

B981ZM9F
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 €152,00m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat, amb relleu tipus
botonera per a senyalització d'invidents

B981ZT9F

 €349,67u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

B99ZZM11

 €331,65u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

B99ZZM12

 €299,87u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

B99ZZM13

 €199,73u Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat,
acabat termolacat color gris fosc, de diàmetre 120 cm
amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la
part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al
pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots
els materials

B99ZZM14

 €296,69u Escocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
560 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials 

B99ZZM15
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 €466,75u Escocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
880 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials 

B99ZZM16

 €0,64u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100

 €0,46u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200

 €10,02m2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU
SUPERIOR

B9E14100

 €27,56m2 Peces de formigó de 20x10x8 cm tipus Tegula Six de
Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

B9F1ZC11

 €25,14m2 Peces de formigó de 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per
a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing) de Breinco,
color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

B9F1ZINV

 €18,54m2 Peces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano
de Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

B9F1ZMAJ

 €24,16m2 Peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus
llosa Vulcano de Breinco o similar equivalent, color
arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

B9F1ZP11

 €25,27m2 Peces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus
llosa Vulcano de Breinco o similar equivalent, color
negre, blanc, metal

B9F1ZPPD

 €27,56m2 Peces de formigó de 10x10x8 cm tipus Tegula Six de
Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

B9F1ZT11

 €19,42m2 Peces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano
de Breinco, color negre, blanc, metal

B9F1ZV12

 €50,41t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11251

 €48,91t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H11B51
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 €127,00m Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà
superior de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm,
amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat a
muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats
de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer corten doblada,
fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a l'estructura
de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer
inoxidable amb placa base, fixada mecànicament a
paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el
tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3.
Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

BB12Z8B0

 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €29,34u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

BBM11101

 €30,14u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

BBM12601

 €66,65u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora

BBM1AHD1

 €32,78u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura
no reflectora

BBM1EH51

 €30,01m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical

BBMZZC20

 €785,57U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA
UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4
MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ
DE 4,50 M , MODEL HOMOLOGAT

BBS1K010

 €855,87U SEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE
CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE DIAMETRE
210 MM AMB UNA CARA I TRES FOCUS, OPTICA DE
LEDS

BBS2U0A5

 €276,74u Pericó prefabricat de formigó, de 100x100x100 cm de
mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa
tapa de fosa d'alumini

BD351840

 €219,45u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó
prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions
exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb
sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

BD52ZF0E
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 €3,56m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

BD5A2E00

 €9,95m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

BD5L4580

 €98,00m Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO,
classe D400, col·locada amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124

BD5ZZBA4

 €93,82u Reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar
equivalent, per a embornal, classe C250

BD5ZZCA4

 €83,82u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i
amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco,
dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat amb
morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície
d'absorció, amb gravat antilliscant superficial, revestida
amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

BD5ZZCOF

 €70,00m Reixa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8
mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus
Allen

BD5ZZERR

 €72,44u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

BD5ZZMOF

 €35,46m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78E380

 €13,67m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7FP560

 €21,25m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7FP660

 €34,22m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7FP760

 €7,47m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR410
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 €5,02m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JZ140

 €3,63u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €351,17u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

BDDZZT00

 €351,17u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

BDDZZTC0

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €340,00u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies. Tot segons plec de les
companyies.

BDK2Z8ZJ

 €295,00u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

BDKZZCMA

 €28,91u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmBDW3BA00

 €52,21u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmBDW3BB00

 €131,10u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmBDW3BC00

 €199,42u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmBDW3BD00
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 €0,43u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmBDY3BA00

 €0,78u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmBDY3BB00

 €1,97u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmBDY3BC00

 €2,99u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmBDY3BD00

 €2,75m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

BF22L600

 €5,60m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

BF22L900

 €0,27m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €1,58m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB28400

 €6,77u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´,
per a roscar

BFW21610

 €21,93u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´,
per a roscar

BFW21910

 €2,70u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1405

 €7,50u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2805

 €0,77u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat

BFY21610

 €1,49u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

BFY21910

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1405

 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2805

 €500,00u Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
la font, des del punt de connexió fins a comptador,
inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i
en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

BFYBZG1F
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 €500,00u Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
boques de reg, des del punt de connexió fins a
comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de
residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

BFYBZG1R

 €3,41u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1GF1

 €176,70u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector existent de formigó a pou de
nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó
Ø300 i Ø400.

BFYGZCN1

 €140,70u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de clavegueró d'embornals nous a
col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

BFYGZCN2

 €80,55u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de clavegueró nou d'escomeses d'edificis a
col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

BFYGZCN3

 €197,75u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400 mm

BFYGZCN4

 €230,59u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de formigó a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600 mm

BFYGZCN5

 €62,15U Caixa general de protecció de poliester reforçat, de 80
A, segons esquema unesa número 7 i encasatada.
Inclós fusibles de 80 A din 0, bornes, tapes, juntes,
elements de suport i accesoris. Totalment instal·lada,
connexionada i en funcionament

BG110080

 €5,50U Caixa de derivació rectangular de plàstic de
110x140x50 mm amb grau de protecció IP55, inclós
petit material

BG162010

 €5,20U Caixa rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb
grau de protecció IP44, inclós petit material

BG16201A

 €1,09m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

BG21RA10

 €1,73m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

BG21RD10
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 €3,82m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

BG21RK10

 €0,80m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TB10

 €2,02m 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

BG22TK10

 €2,65m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 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

BG22TL10

 €3,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €1,04m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319330

 €2,16m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319350

 €3,48m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319650

 €1,29M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €16,65U FusibleBG410000

 €98,43u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

BG46C5C0

 €222,99U Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 220 o 380 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

BG519780

 €39,52U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i
soterrada

BGD21110

 €2,49U Soldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafit per a soldadures

BGD31100
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 €1.327,52U Subministrament i col·locació de Quadre general amb
grau de protecció IP 65, IK 10, segons esquemes
unifilars del projecte amb aparellatge marca Merlin
Gerin, inclou analitzador de xarxes CSQ

BGHM1001

 €1.500,30U Estabilitzador - reductor de flux lumínic, amb una
potència màxima de sortida de 30 kvA, amb
dimensions de 645x485x220 mm i un pes de 183 kg
per col·locació en l'interior d'un quadre, amb sortida i
entrada trifásica, model NE-30, marca SALICRU

BGTB0002

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGW46000

 €0,15U Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €4,12U Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD2000

 €360,50U Projector de làmpada led de 18 W de potència model
QUAD marca TLED

BHLCHH24

 €105,42U Fanal de braç d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada marca
ROURA

BHLCHH25

 €370,50U Projector de làmpada led de 33 W de potència model
QUAD marca TLED

BHLCHH26

 €225,00u Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de
llautó, muntada superficialment, pulit, amb un broc i
palanca d'accionament. 

BJ28Z010

 €117,33u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal
2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

BJM15020

 €386,07u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de
treball de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal,
classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de
20 m3/h i màxim de 35 m3/h

BJM1U010

 €184,10u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS1U065

 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

BJS1UZ10

 €11,60u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

BN111580

 €17,78u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

BN111590
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 €13,58u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

BN115650

 €33,90u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

BN115680

 €18,39u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BN8125A0

 €5,17u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BN812670

 €451,98u Cadira Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 70
cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i
pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida,
inclòs reblert amb resina i atornillat 

BQ11ZG41

 €558,00u Banc Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 190
cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i
pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida,
inclòs reblert amb resina i atornillat 

BQ11ZT41

 €600,00u Seient de marbre blanc, de 90x60x45 cm, amb acabat
polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm

BQ14Z020

 €178,56u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions

BQ21ZZ65

 €174,00u Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de
directriu corba, de pletines d'acer inoxidable AISI 316
mate, practicable, amb una superfície total de 1,16 m2,
col·locada. Inclou tots els materials

BQ31Z210

 €395,00u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetreBQ41Z003

 €155,80u Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament
superficial anticartells i antiengnaxines, model CITY
REFORZADA de la marca ADO o equivalent. Inclou 2
bases d'acer galvanitzat per fixar la pilona

BQ42ZE15

 €368,41u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

BQB1ZC13
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 €470,75u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

BQB1ZDDD

 €511,68u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x110 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

BQB1ZZZZ

 €2.250,00u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i
disseny segons especificacions de l'Ajuntament de
Parets i detalls de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat.

BQC2Z6MA

 €45,00u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

BQZ5U111

 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €67,44m3 Torba rossa en sacs de 0,8 m3BR351050

 €5,52kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €7,98kg Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

BR3AC000

 €60,39m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de
matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat
de drentatge, exempta de materials amb graniulometria
superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada
en sacs 

BR3PZG10

 €126,32t Pedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3BR3SZ0B1

 €121,15u Ligustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb guix de mides segons
projecte

BR43Z0A2

 €115,38u Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre segons projecte

BR43Z0A4

 €144,23u Laurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en
contenidor

BR43Z0A6
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 €2,12u Ficus pumila en contenidor de 3 lBR43Z651

 €336,54u Quercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra amb guix de mides segons projecte

BR45Z0A1

 €159,62u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de mides segons projecte

BR45Z0A3

 €82,36u Schinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor BR45Z0A5

 €4,02u Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

BR491633

 €3,49u Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 3 l

BR4DN448

 €4,02u Pittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 lBR4GZF34

 €3,71u Syringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

BR4HZP23

 €3,61u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l

BR4JHM3C

 €10,61u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

BRZ21C20

 €0,37u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

BRZ22510
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 €70,94m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17100/R 20,190000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,17100 18,17100
Maquinària:

1,24650/R 2,770000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3
10,5170016,180000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,0325016,150001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,34510 51,34510

0,181711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,94431

70,94431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,21m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17100/R 20,190000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,17100 18,17100
Maquinària:

1,24650/R 2,770000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3
11,5700017,800000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
29,2485018,870001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,61410 56,61410
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0,181711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,21331

76,21331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,81m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
30,2238017,370001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 51,21780 51,21780

0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,80670

72,80670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,06m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
28,3131017,370001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 54,47210 54,47210
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0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,06100

76,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,58m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
26,4024017,370001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 65,99040 65,99040

0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,57930

87,57930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,12m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
25,7076017,370001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
46,48500103,300000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 72,52660 72,52660
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,11550

94,11550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,22m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,19950/R 20,190001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,19950 21,19950
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
26,5761017,370001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 135,57010 135,57010

0,212001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,22135

158,22135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,87m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,19950/R 20,190001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,19950 21,19950
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3
26,0550017,370001,500B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

55,000000,22000250,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 107,21400 107,21400
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,212001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,86525

129,86525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg 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:

0,11690/R 23,380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10380/R 20,760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22070 0,22070
Materials:

0,011931,170000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=

500 n/mm2
kg

Subtotal... 0,64193 0,64193

0,002211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86484

0,86484COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €223,86m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot, inclòs lloguer del camió grúa;
armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S i encofrat amb una quantia
d'1 m2/ m3. Inclou capa de neteja i anivellament de 10
cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

4351ZH51 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

97,6586397,658631,000F315ZBH3 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclòs
lloguer del camió grúa.

m3

70,906201,1817760,000F31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

19,5828719,582871,000F31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

m2

27,1043010,841722,500F3Z112T1 =xCapa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

m2

Subtotal... 215,25200 215,25200

COST DIRECTE 215,25200
8,610084,00%DESPESES INDIRECTES

223,86208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,41m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

4352ZGB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

96,8183796,818371,000F3251PH3 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

m3

89,077801,2725470,000F32B300P =xArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

113,5406216,697156,800F32D2A03 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m

m2

Subtotal... 299,43679 299,43679

COST DIRECTE 299,43679
11,977474,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

311,41426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,78m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

E711EF66 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69000/R 23,380000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
5,19000/R 20,760000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,88000 16,88000
Materials:

14,168006,440002,200B711Q060 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

m2

0,222000,740000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 14,39000 14,39000

0,253201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,52320
1,260934,00%DESPESES INDIRECTES

32,78413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,10m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic

E7614A06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,14360/R 23,380000,220A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,28360/R 20,760000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,42720 7,42720
Materials:

3,283503,980000,825B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
12,3530011,230001,100B7611B00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1

mm i 1,3 kg/m2
m2

Subtotal... 15,63650 15,63650

0,111411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,17511
0,927004,00%DESPESES INDIRECTES

24,10211COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €341,99m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3
m, amb pedra granítica nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 50 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a
2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E83CZGHA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,39400/R 23,380001,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
12,68800/R 19,520000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,08200 43,08200
Materials:

0,442800,820000,540B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,851000,770006,300B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

6,192006,880000,900B081D060 =xAdditiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i
elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica

kg

270,68000268,000001,010B0G1ZGHA =xPedra granítica nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 50 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

m2

2,300000,2300010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

Subtotal... 284,46580 284,46580

1,292463,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 328,84026
13,153614,00%DESPESES INDIRECTES

341,99387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,33m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, inclòs colzes,
peces especials per a connexió a col·lector de formigó,
segellats i tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida.

ED7FZ661 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A0122000 =xOficial 1a paletah
7,01400/R 23,380000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,22800/R 20,760000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh
2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,67700 19,67700
Materials:

25,5000021,250001,200BD7FP660 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

43,26300131,100000,330BDW3BC00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmu
1,970001,970001,000BDY3BC00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmu

Subtotal... 70,73300 70,73300
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,295161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,70515
3,628214,00%DESPESES INDIRECTES

94,33336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

EG319334 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36240/R 24,160000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,31095/R 20,730000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,67335 0,67335
Materials:

1,060801,040001,020BG319330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,06080 1,06080

0,010101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74425
0,069774,00%DESPESES INDIRECTES
1,81402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,56m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclòs
lloguer del camió grúa.

F315ZBH3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58880/R 19,520000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,58880 8,58880
Maquinària:

12,90900/R 43,030000,300C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 12,90900 12,90900
Materials:

76,0320069,120001,100B065E60B =xFormigó HA-30/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... 76,03200 76,03200

0,128831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,65863
3,906354,00%DESPESES INDIRECTES

101,56498COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,23kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14028/R 23,380000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16608/R 20,760000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30636 0,30636
Materials:

0,005971,170000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,864840,864841,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,87081 0,87081

0,004601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,18177
0,047274,00%DESPESES INDIRECTES
1,22904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,37m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

F31DC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,18300/R 23,380000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh
7,26600/R 20,760000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,44900 15,44900
Materials:

0,108121,060000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
2,508000,380006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,99937227,130000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,082502,750000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,90213 3,90213

0,231741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,58287
0,783314,00%DESPESES INDIRECTES

20,36618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,69m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

F3251PH3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20840/R 23,380000,180A0122000 =xOficial 1a paletah
14,05440/R 19,520000,720A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,26280 18,26280
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

78,0990074,380001,050B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 78,09900 78,09900

0,456572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,81837
3,872734,00%DESPESES INDIRECTES

100,69110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F32B300P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18704/R 23,380000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20760/R 20,760000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39464 0,39464
Materials:

0,007141,170000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,864840,864841,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,87198 0,87198

0,005921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27254
0,050904,00%DESPESES INDIRECTES
1,32344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,37m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m

F32D2A03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73344/R 23,380000,288A0123000 =xOficial 1a encofradorh
6,72624/R 20,760000,324A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 13,45968 13,45968
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,569730,380001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,094649,370000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,359661,240001,0965B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosm2
0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,520000,520001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,90098 2,90098

0,336492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,69715
0,667894,00%DESPESES INDIRECTES

17,36504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,28m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

F3Z112T1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75350/R 23,380000,075A0121000 =xOficial 1ah
2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,68150 4,68150
Materials:

6,0900058,000000,105B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 6,09000 6,09000

0,070221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,84172
0,433674,00%DESPESES INDIRECTES

11,27539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.454,11u Peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterre de
6,20 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona
i Travessera. Inclou peces tipus vorada de 80x30x20
cm, tipus vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm de
gruix, tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres
peces de mides especials en encontres amb façana.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

F961Z8BA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

140,28000/R 23,380006,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
117,12000/R 19,520006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 257,40000 257,40000
Materials:

3.060,000001.800,000001,700B961Z8BA =xPeces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterres 

m3

Subtotal... 3.060,00000 3.060,00000

3,861001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.321,26100
132,850444,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3.454,11144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.503,71u Peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterre de
25,40 m2 en el creuament entre els carrer de
Barcelona i de Ferrer i Guàrdia. Inclou peces tipus
vorada de 80x25x20 cm, peces especials rectes i
corbes de 60 cm d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada
variable entre 60 cm i 130 cm, peça corba per a
formació de font, de 20 cm de gruix i 130 cm d'alçada,
amb forats per a l'aixeta de la font, 2 peces horitzontals
especials de contorn corbat per a base de la font,
peces tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i peces
corbes 40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de
20x8 mm en contorn de façana, inclou 1 escocell de
pedra granítica de perímetre corbat amb peces de 20
cm de gruix. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte.

F961ZCBA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

140,28000/R 23,380006,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
117,12000/R 19,520006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 257,40000 257,40000
Materials:

10.800,000001.800,000006,000B961Z8BA =xPeces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterres 

m3

Subtotal... 10.800,00000 10.800,00000

3,861001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11.061,26100
442,450444,00%DESPESES INDIRECTES

11.503,71144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,33m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

F9715G71 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84500/R 23,380000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
12,68800/R 19,520000,650A0140000 =xManobreh

4,03800/R 20,190000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,57100 22,57100
Maquinària:

4,91200/R 24,560000,200C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,26460/R 4,410000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 5,17660 5,17660
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
65,5050059,550001,100B064300C =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... 65,50500 65,50500

0,338571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,59117
3,743654,00%DESPESES INDIRECTES

97,33481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €357,01u Escocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
560 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

F991ZM15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:

13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

296,69000296,690001,000B99ZZM15 =xEscocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
560 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials 

u

Subtotal... 310,61960 310,61960

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 343,27722
13,731094,00%DESPESES INDIRECTES

357,00831COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €540,51u Escocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
880 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

F991ZM16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:

20,3140058,040000,350B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

466,75000466,750001,000B99ZZM16 =xEscocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
880 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials 

u

Subtotal... 487,06400 487,06400

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 519,72162
20,788874,00%DESPESES INDIRECTES

540,51049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,36m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment.
Inclou reblert de junts de 2 mm amb sorra de marbre
blanc i ciment blanc, ajustaments en entregues a
façana, juntes de gir en corbes del carrer, separadors
de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes
de serveis que quedin afectades per les obres. Tot
complet i acabat segons projecte.

F9B3ZB40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70400/R 23,380000,800A0121000 =xOficial 1ah
7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,51200 26,51200
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
1,66245110,830000,015B0313000 =xSorra de marbre blanct
0,20660103,300000,002B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,16016160,160000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

82,2426080,630001,020B0G1UB11 =xPaviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat abuixardat, de 40 mm de gruix

m2

2,6273887,579300,030D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 86,90086 86,90086

0,397681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,81054
4,552424,00%DESPESES INDIRECTES

118,36296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,63m Graons de bloc massís de pedra de marbre blanc, de
secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat
abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5
cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20
mm. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acbat
segons projecte.

F9V1ZC40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33800/R 23,380000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,95200/R 19,520000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,29000 4,29000
Materials:

110,00000110,000001,000B0G1ZC40 =xGraons de bloc massís de pedra de marbre blanc, de
secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat
abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5
cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm

m

2,59731129,865250,020D070A6C1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 112,59731 112,59731

0,064351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,95166
4,678074,00%DESPESES INDIRECTES

121,62973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,16m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

FD5L4583 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61322/R 23,380000,069A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,72660/R 20,760000,035A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,33982 2,33982
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
10,945009,950001,100BD5L4580 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb

dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

m2

Subtotal... 11,24500 11,24500

0,035101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,61992
0,544804,00%DESPESES INDIRECTES

14,16471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,27m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD957470 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52504/R 23,380000,108A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,10816/R 19,520000,108A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,63320 4,63320
Materials:

8,0571259,550000,1353B064300C =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... 8,05712 8,05712

0,069501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,75982
0,510394,00%DESPESES INDIRECTES

13,27021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,48m3 Recobriment protector exterior per a clavegueres de
formigó HM-20/P/20/I

FD95Z470 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
15,61600/R 19,520000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,96800 24,96800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

65,5050059,550001,100B064300C =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... 65,50500 65,50500

0,374521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,84752
3,633904,00%DESPESES INDIRECTES

94,48142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,21u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

FDB17460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,58000 8,58000
Materials:

14,5718959,550000,2447B064300C =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... 14,57189 14,57189

0,128701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,28059
0,931224,00%DESPESES INDIRECTES

24,21181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,75u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

FDB176C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,16000 17,16000
Materials:

29,4534359,550000,4946B064300C =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... 29,45343 29,45343

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,87083
1,874834,00%DESPESES INDIRECTES

48,74566COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,62u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,54900/R 23,380001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
20,49600/R 19,520001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,04500 45,04500
Materials:

14,5718959,550000,2447B064300C =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

48,000000,6400075,000B9B11100 =xLlambordí granític de 18x9x12 cmu

Subtotal... 62,57189 62,57189

0,675681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,29256
4,331704,00%DESPESES INDIRECTES

112,62427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,36m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2182231 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,71200/R 19,520000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,71200 11,71200

0,175681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,88768
0,475514,00%DESPESES INDIRECTES

12,36319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,00m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

K81125K2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,40208/R 23,380000,616A0122000 =xOficial 1a paletah
6,65632/R 19,520000,341A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,05840 21,05840
Maquinària:

0,43736/R 1,420000,308C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,43736 0,43736
Materials:

0,011861,670000,0071B0111000 =xAiguam3
1,0403445,830000,0227B8112G80 =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació

CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs
t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,05220 1,05220

0,526462,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,07442
0,922984,00%DESPESES INDIRECTES

23,99740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,07m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

K898DFM0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,31140/R 20,760000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,81840 3,81840
Materials:

4,4951411,300000,3978B89ZNE00 =xPintura al silicat de potassa per a exteriorskg
4,5791420,040000,2285B8ZAH000 =xImprimació neutralitzadora acrílicakg
0,581204,070000,1428B8ZAM000 =xImprimació fixadora acrílicakg

Subtotal... 9,65548 9,65548

0,057281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,53116
0,541254,00%DESPESES INDIRECTES

14,07240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €519,05u Formació d'accés al Centre Cívic des de l'Av. de
Catalunya, amb rampa de 1,25 m2 de peces de
formigó de mides 20x10x8 cm i de 10x10x8 cm, tipus
Tegula Six, color arena, de Breinco o similar
equivalent, reblert de junts de 6 mm de gruix amb
morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja
del sobrant segons especificacions del fabricant i replà
de 3,00 m2 de peces de marbre blanc de 30x30x4 cm
amb acabat abuixardat, col·locades amb morter de
ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig,
amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment i reblertes
amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou
subbase de tot-ú de 15 cm de gruix, solera de formigó
de 15 cm; ajustaments en entregues a façana, juntes
de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió
de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per
les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

2963Z201 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,3956625,224090,650F921Z01J =xSubbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del

material al 98% del PM, amb granulometria inferior a
1/3 del gruix de la capa a estendre.

m3

61,6422894,834270,650F936ZH31 =xBase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per
conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del
canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

m3

341,43162113,810543,000F9B3ZB40 =xPaviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment.
Inclou reblert de junts de 2 mm amb sorra de marbre
blanc i ciment blanc, ajustaments en entregues a
façana, juntes de gir en corbes del carrer, separadors
de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes
de serveis que quedin afectades per les obres. Tot
complet i acabat segons projecte.

m2

79,6140463,691231,250F9F1ZC11 =xPaviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i
de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15%
aprox., tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix
amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat
de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior
neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

m2

Subtotal... 499,08360 499,08360

COST DIRECTE 499,08360
19,963344,00%DESPESES INDIRECTES

519,04694COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.631,90u Formació d'accés al Centre Cívic des de Treavessera,
amb 37,00 m2 de paviment de peces de marbre blanc
de 30x20x4 cm, amb acabat abuixardat, 5 graons de
bloc massís de pedra de marbre blanc, de secció
32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat abuixardat,
inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5 cm del
cantell per inserció de peça negra de 50x20 mm i 1,65
m2 de paviment indicatiu per invidents just abans dels
graons, tot col·locat amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment i reblert de
junts amb sorra de marbre blanc i ciment blanc. Inclou
reblert de tot-ú per a formació de nivell, solera de
formigó de 15 cm de gruix inclòs formació de graonat,
formació de muret de formigó armat de 20 cm de gruix
per tancar el desnivell lateral, fonaments del muret i
aplacat del muret amb peces de marbre blanc de 30
cm d'amplada i 5 cm de gruix, amb longitud variable,
agafades amb adhesiu, formació de canal de 5 cm
d'amplada per evacuació de l'aigua i impermeabilització
sota paviment quan aquest es troba sobre aparcament
existent. Inclou tots les materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls i especificacions de la DF.

2963Z202 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

408,97880215,252001,9004351ZH51 =xFonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot, inclòs lloguer del camió grúa;
armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S i encofrat amb una quantia
d'1 m2/ m3. Inclou capa de neteja i anivellament de 10
cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

m3

389,26783299,436791,3004352ZGB4 =xMur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

m3

535,8944031,5232017,000E711EF66 =xMembrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

m2

822,10065328,840262,500E83CZGHA =xAplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3
m, amb pedra granítica nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 50 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a
2500 cm2, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

m2

390,9734025,2240915,500F921Z01J =xSubbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, amb granulometria inferior a
1/3 del gruix de la capa a estendre.

m3

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
440,9793694,834274,650F936ZH31 =xBase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per
conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del
canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

m3

4.210,98998113,8105437,000F9B3ZB40 =xPaviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment.
Inclou reblert de junts de 2 mm amb sorra de marbre
blanc i ciment blanc, ajustaments en entregues a
façana, juntes de gir en corbes del carrer, separadors
de 2 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes
de serveis que quedin afectades per les obres. Tot
complet i acabat segons projecte.

m2

106,6276764,622831,650F9F1ZINV =xPaviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm,
amb estriat tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano
(crossing), color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert
de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant
segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres.
Tot complet i acabat segons projecte.

m2

994,08911116,951668,500F9V1ZC40 =xGraons de bloc massís de pedra de marbre blanc, de
secció 32x18 cm, amb el cantell bisellat i acabat
abuixardat, inclou rebaix longitudinal de 50x20 mm a 5
cm del cantell per inserció de peça negra de 50x20
mm. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acbat
segons projecte.

m

Subtotal... 8.299,90120 8.299,90120

COST DIRECTE 8.299,90120
331,996054,00%DESPESES INDIRECTES

8.631,89725COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €344,51u Formació de base per a pou quadrat de resalt de 70x70
cm (mides interiors), amb solera de formigó de
150x150 cm i 20 cm de gruix, solera de llambordins de
granit de 15 cm a l'interior del pou, colze a 45º de Ø300
per embocadura de tub de PVC de Ø300 col·locat en
vertical per l'exterior del pou i connectat a col·lector
existent de formigó armat. Inclou connexió del
col·lector existent de formigó amb el tub vertical de
PVC, tub i colze de PVC, reblert lateral del tub amb
formigó amb un gruix mínim de 15 cm, reblert mitja
canya de formigó per a recolzament del colze, segellats
i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

2DB1ZC26 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

136,0577490,705161,500ED7FZ661 =xClavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, inclòs colzes,
peces especials per a connexió a col·lector de formigó,
segellats i tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida.

m

19,1397312,759821,500FD957470 =xRecobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

m

20,8949390,847520,230FD95Z470 =xRecobriment protector exterior per a clavegueres de
formigó HM-20/P/20/I

m3

46,8708346,870831,000FDB176C0 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m

u

108,29257108,292571,000FDB37460 =xSolera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

u

Subtotal... 331,25580 331,25580

COST DIRECTE 331,25580
13,250234,00%DESPESES INDIRECTES

344,50603COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.527,87u Formació de pou quadrat de 70x70 cm (mides
interiors), de fins a 3 m de profunditat com a màxim, de
14 cm de gruix, de maó massís, arrebossat i lliscat per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6.
Inclou solera de formigó de 120x120x15 cm, formació
de mitja canya d'emmotllament del tubs, formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de
qualsevol diàmetre, graons de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra; bastiment i tapa
abatible de fosa dúctil amb marc aparent quan el
paviment és de peces i sense marc aparent quan el
paviment és asfàltic, de Norinco o equivalent, pas lliure
de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència
especial, compliment de la norma AENOR RP 0023,
pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig
antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

2DB1ZCMA Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

23,2805923,280591,000FDB17460 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

u

954,07438477,037192,000FDD2Z534 =xParet per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors),
de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6.
Inclou part proporcional de formació de base
d'assentament del pou sobre pou de formigó armat
construït in situ, inclòs part proporcional de peces
especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detalls de projecte

m

121,6432017,377607,000FDDZS005 =xGraó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

u

185,05174370,103480,500FDDZZTC4 =xBastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
185,05174370,103480,500FDDZZTD4 =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de

registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

u

Subtotal... 1.469,10165 1.469,10165

COST DIRECTE 1.469,10165
58,764074,00%DESPESES INDIRECTES

1.527,86572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.916,65u Formació de parterre de 6,20 m2 en el creuament entre
els carrer de Barcelona i Travessera amb peces
especials de pedra granítica, acabat polit, amb els
cantells arrodonits, col·locades sobre base de formigó.
Inclou peces tipus vorada de 80x30x20 cm, tipus
vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm de gruix,
tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres peces de
mides especials en encontres amb façana;
impermeabilització de la paret de façana amb làmina
de butil i làmina de nòduls de polietilè amb 2 geotextils;
segellat de les juntes entre peces per la cara interior
del parterre i tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte.

3911ZP01 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

162,2257723,175117,000E7614A06 =xMembrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic

m2

3.321,261003.321,261001,000F961Z8BA =xPeces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterre de
6,20 m2 en el creuament entre els carrer de Barcelona
i Travessera. Inclou peces tipus vorada de 80x30x20
cm, tipus vorada corba de 30 cm d'amplada i 20 cm de
gruix, tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i altres
peces de mides especials en encontres amb façana.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.

u

187,1823493,591172,000F9715G71 =xBase per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

m3

95,3394413,619927,000FD5L4583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

m2

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3.766,00855 3.766,00855

COST DIRECTE 3.766,00855
150,640344,00%DESPESES INDIRECTES

3.916,64889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.841,04u Formació de parterre de 25,40 m2 en el creuament
entre els carrer de Barcelona i de Ferrer i Guàrdia amb
peces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, col·locades sobre base de
formigó. Inclou peces tipus vorada de 80x25x20 cm,
peces especials rectes i corbes de 60 cm d'amplada i
20 cm de gruix, d'alçada variable entre 60 cm i 130 cm,
peça corba per a formació de font, de 20 cm de gruix i
130 cm d'alçada, amb forats per a l'aixeta de la font, 2
peces horitzontals especials de contorn corbat per a
base de la font, peces tipus banc amb blocs de
60x60x50 cm i peces corbes 40x20 cm amb vorada de
xapa galvanitzada de 20x8 mm en contorn de façana;
inclou 1 escocell de pedra granítica de perímetre corbat
amb peces de 20 cm de gruix i 2 escocells d'acer
galvanitzat de perímetre corbat, un a la part superior
del parterre i l'altre a la part inferior; impermeabilització
de la paret de façana amb làmina de butil i làmina de
nòduls de polietilè amb 2 geotextils; segellat de les
juntes entre peces per la cara interior del parterre i tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls de projecte.

3911ZP02 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

533,0275323,1751123,000E7614A06 =xMembrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic

m2

11.061,2610011.061,261001,000F961ZCBA =xPeces especials de pedra granítica, acabat polit, amb
els cantells arrodonits, per a formació de parterre de
25,40 m2 en el creuament entre els carrer de
Barcelona i de Ferrer i Guàrdia. Inclou peces tipus
vorada de 80x25x20 cm, peces especials rectes i
corbes de 60 cm d'amplada i 20 cm de gruix, d'alçada
variable entre 60 cm i 130 cm, peça corba per a
formació de font, de 20 cm de gruix i 130 cm d'alçada,
amb forats per a l'aixeta de la font, 2 peces horitzontals
especials de contorn corbat per a base de la font,
peces tipus banc amb blocs de 60x60x50 cm i peces
corbes 40x20 cm amb vorada de xapa galvanitzada de
20x8 mm en contorn de façana, inclou 1 escocell de
pedra granítica de perímetre corbat amb peces de 20
cm de gruix. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte.

u

538,1492393,591175,750F9715G71 =xBase per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
343,27723343,277231,000F991ZM15 =xEscocell circular de directriu corba, realçat de planxa

d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
560 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

u

519,72163519,721631,000F991ZM16 =xEscocell circular de directriu corba, realçat de planxa
d'acer galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
880 cm de perímetre i amb alçada variable de mínim
30 cm i màxim 65 cm (la part superficial i la part
d'ancoratge s'adaptaran al pendent del carrer, amb un
mínim de 20 cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, treballada a
taller, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de
formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

u

313,2581613,6199223,000FD5L4583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

m2

Subtotal... 13.308,69478 13.308,69478

COST DIRECTE 13.308,69478
532,347794,00%DESPESES INDIRECTES

13.841,04257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,43m2 Reparació de la base de façanes afectades per
l'actuació en el paviment de les voreres, amb
arrencada i repicat de revestiments i peces existents
malmeses, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un
acabat igual a l'existent, col·locat convenientment. 

481RZT33 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,8876811,887681,000K2182231 =xRepicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

23,0744223,074421,000K81125K2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

m2

13,5311613,531161,000K898DFM0 =xPintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

m2

Subtotal... 48,49326 48,49326
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 48,49326
1,939734,00%DESPESES INDIRECTES

50,43299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,64m Barana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà
superior de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm,
amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat a
muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats
de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer corten doblada,
fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a l'estructura
de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer
inoxidable amb placa base, fixada mecànicament a
paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el
tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3.
Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons plànols de detall de projecte.

EB12Z8BE Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01400/R 23,380000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
9,50000/R 23,750000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh
4,16800/R 20,840000,200A013F000 =xAjudant manyàh
3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,58600 24,58600
Materials:

0,3399033,990000,010B0710180 =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

127,00000127,000001,000BB12Z8B0 =xBarana metàl·lica de 90 cm d'alçada, amb passamà
superior de tub rectangular d'acer de secció 50x30 mm,
amb paret gruixuda i arestes arrodonides, fixat a
muntants cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm; muntats
de doble L50.40.4 mm de xapa d'acer corten doblada,
fixats a pletina d'cer inoxidable ancorada a l'estructura
de formigó amb tacs químics o fixats a cartel·la d'acer
inoxidable amb placa base, fixada mecànicament a
paviment. Inclou passamà a una alçada de 60 cm en el
tram de les escales. Tot l'acer serà tractat de la
següent manera: 1. graenllat; 2. activat amb Pentol; 3.
Neutralitzat i netejat acuradament i 4. Passivador. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

m

Subtotal... 127,33990 127,33990

0,614652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,54055
6,101624,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

158,64217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,70m Passamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció
50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes arrodonides,
fixat cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm, fixat a
paret. Tot l'acer serà tractat de la següent manera: 1.
graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

EB12ZCBE Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84500/R 23,380000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
8,31250/R 23,750000,350A012F000 =xOficial 1a manyàh
3,12600/R 20,840000,150A013F000 =xAjudant manyàh
2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,21150 20,21150
Materials:

0,3399033,990000,010B0710180 =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

45,0000045,000001,000B071ZCB0 =xPassamà metàl·lic de tub rectangular d'acer de secció
50x30 mm, amb paret gruixuda i arestes arrodonides,
fixat cada 130 cm aproximadament mitjançant
passamà torsionat d'acer corten de 40x6 mm, fixat a
paret. Tot l'acer serà tractat de la següent manera: 1.
graenllat; 2. activat amb Pentol; 3. Neutralitzat i netejat
acuradament i 4. Passivador. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall
de projecte.

m

Subtotal... 45,33990 45,33990

0,505292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,05669
2,642274,00%DESPESES INDIRECTES

68,69896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €317,50u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100
cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351840 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54640/R 23,380000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,39360/R 19,520000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,94000 14,94000
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,38680/R 47,810000,280C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 13,38680 13,38680
Materials:

276,74000276,740001,000BD351840 =xPericó prefabricat de formigó, de 100x100x100 cm de
mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa
tapa de fosa d'alumini

u

Subtotal... 276,74000 276,74000

0,224101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 305,29090
12,211644,00%DESPESES INDIRECTES

317,50254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,53m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmED5A1600 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
4,44220/R 23,380000,190A0122000 =xOficial 1a paletah
1,85440/R 19,520000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,29660 6,29660
Materials:

3,738003,560001,050BD5A2E00 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

m

Subtotal... 3,73800 3,73800

0,094451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,12905
0,405164,00%DESPESES INDIRECTES

10,53421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,70m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub.
Inclou connexions, segelllats i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

ED7FZ414 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44220/R 23,380000,190A0122000 =xOficial 1a paletah
4,67600/R 23,380000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,15200/R 20,760000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
7,41760/R 19,520000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,68780 20,68780
Maquinària:

2,58063/R 50,900000,0507C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,58063 2,58063
Materials:

11,0405759,550000,1854B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

8,964007,470001,200BD7FR410 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

9,5403028,910000,330BDW3BA00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmu
0,430000,430001,000BDY3BA00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmu

Subtotal... 29,97487 29,97487

0,310321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,55362
2,142144,00%DESPESES INDIRECTES

55,69576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,49m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a
10 cm per sobre del tub. Inclou compactació de la base
de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació
de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs
de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, inclòs
formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.

ED7FZ562 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33800/R 23,380000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
4,67600/R 23,380000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,15200/R 20,760000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,07000 15,07000
Maquinària:

3,00819/R 50,900000,0591C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,80640/R 5,760000,140C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 3,81459 3,81459
Materials:

13,2946816,150000,8232B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

16,4040013,670001,200BD7FP560 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

17,2293052,210000,330BDW3BB00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmu
0,780000,780001,000BDY3BB00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmu
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Subtotal... 47,70798 47,70798

0,226051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,81862
2,672744,00%DESPESES INDIRECTES

69,49136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,42m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
graveta de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a
10 cm per sobre del tub. Inclou compactació de la base
de la rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació
de connexions amb clips enganxats o mecànics a tubs
de tots els diàmetres, inclòs formació de forat amb
broca de corona i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de projecte i Plec de Condicions
de DUB.

ED7FZ762 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33800/R 23,380000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
4,67600/R 23,380000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,15200/R 20,760000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,07000 15,07000
Maquinària:

4,30105/R 50,900000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,15200/R 5,760000,200C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 5,45305 5,45305
Materials:

17,8732116,150001,1067B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

41,0640034,220001,200BD7FP760 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

65,80860199,420000,330BDW3BD00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmu
2,990002,990001,000BDY3BD00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmu

Subtotal... 127,73581 127,73581

0,226051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 148,48491
5,939404,00%DESPESES INDIRECTES

154,42431COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,31m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

EF22L611 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98640/R 24,160000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,42540/R 20,760000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,41180 7,41180
Materials:

0,112200,340000,330B0A71E00 =xAbraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interioru
2,805002,750001,020BF22L600 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb

acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

m

1,015506,770000,150BFW21610 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´,
per a roscar

u

0,385000,770000,500BFY21610 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat

u

Subtotal... 4,31770 4,31770

0,111181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,84068
0,473634,00%DESPESES INDIRECTES

12,31430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,88m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

EF22L911 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,42240/R 24,160000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,09640/R 20,760000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,51880 17,51880
Materials:

0,237800,820000,290B0A71K00 =xAbraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interioru
5,712005,600001,020BF22L900 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb

acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

m

3,2895021,930000,150BFW21910 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´,
per a roscar

u

0,745001,490000,500BFY21910 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

u

Subtotal... 9,98430 9,98430
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0,262781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,76588
1,110644,00%DESPESES INDIRECTES

28,87652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,19m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

EG319354 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96640/R 24,160000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,82920/R 20,730000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,79560 1,79560
Materials:

2,203202,160001,020BG319350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 2,20320 2,20320

0,026931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02573
0,161034,00%DESPESES INDIRECTES
4,18676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,59m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

EG319654 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96640/R 24,160000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,82920/R 20,730000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,79560 1,79560
Materials:

3,549603,480001,020BG319650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 3,54960 3,54960

0,026931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,37213
0,214894,00%DESPESES INDIRECTES
5,58702COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,83M Subministrament i col·locació de conductor de coure
nu, unipolar de 1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra

EG380907 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83200/R 24,160000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,14600/R 20,730000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,97800 8,97800
Materials:

1,290001,290001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M
0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
U

Subtotal... 1,44000 1,44000

COST DIRECTE 10,41800
0,416724,00%DESPESES INDIRECTES

10,83472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,14U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i
soterrada

EGD2111D Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01056/R 24,160000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,44118/R 20,730000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,45174 7,45174
Materials:

39,5200039,520001,000BGD21110 =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada) de 0,2 m2 de superfície, de 2 mm de gruix i
soterrada

U

4,120004,120001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

U

Subtotal... 43,64000 43,64000

COST DIRECTE 51,09174
2,043674,00%DESPESES INDIRECTES

53,13541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,52U Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafic per a soldadures

EGD31100 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16200/R 21,620000,100A0113000 =xCap de colla del ram d'electricitatH
16,91200/R 24,160000,700A012H000 =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,51100/R 20,730000,700A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 33,58500 33,58500
Materials:

2,490002,490001,000BGD31100 =xSoldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafit per a soldadures

U

Subtotal... 2,49000 2,49000

COST DIRECTE 36,07500
1,443004,00%DESPESES INDIRECTES

37,51800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.527,01U Subministrament i col·locació de quadre eléctric per
enllumenat exterior, segons esquemes unifilars del
projecte amb proteccions diferencials i
magnetotermiques,amb caixa de
seccionament,escomesa directa segons normes de la
companyia i mòdul de distribució contra sobtensions
permanents i transitòries,diferencials autorearmable,
comunicació GSM amb comandament per PLC
OMRON SYSMAC i analitzador de xarxes
CSQ,contacte de porta oberta,antena exterior.armari
de tres portes d'acer inoxidable o be dues, model
MONOLIT de la marca ARELSA

EGHM1001 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,64000/R 24,160004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
82,92000/R 20,730004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 179,56000 179,56000
Materials:

62,1500062,150001,000BG110080 =xCaixa general de protecció de poliester reforçat, de 80
A, segons esquema unesa número 7 i encasatada.
Inclós fusibles de 80 A din 0, bornes, tapes, juntes,
elements de suport i accesoris. Totalment instal·lada,
connexionada i en funcionament

U

98,4300098,430001,000BG46C5C0 =xCaixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

u

222,99000222,990001,000BG519780 =xComptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 220 o 380 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

U

1.327,520001.327,520001,000BGHM1001 =xSubministrament i col·locació de Quadre general amb
grau de protecció IP 65, IK 10, segons esquemes
unifilars del projecte amb aparellatge marca Merlin
Gerin, inclou analitzador de xarxes CSQ

U

1.500,300001.500,300001,000BGTB0002 =xEstabilitzador - reductor de flux lumínic, amb una
potència màxima de sortida de 30 kvA, amb
dimensions de 645x485x220 mm i un pes de 183 kg
per col·locació en l'interior d'un quadre, amb sortida i
entrada trifásica, model NE-30, marca SALICRU

U

0,410000,410001,000BGW46000 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3.211,80000 3.211,80000

COST DIRECTE 3.391,36000
135,654404,00%DESPESES INDIRECTES

3.527,01440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €588,29U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la
marca ROURA, amb carcasa metalitzada, amb
columna de 4 metres d'alçada i projector de leds de
18 W de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED.
Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.
Inclou acabat amb pintura tipus Rilsan.

EHLCC015 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,43800/R 20,730000,600A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 26,93400 26,93400
Maquinària:

32,21000/R 32,210001,000C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
38,86000/R 38,860001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 71,07000 71,07000
Materials:

360,50000360,500001,000BHLCHH24 =xProjector de làmpada led de 18 W de potència model
QUAD marca TLED

U

105,42000105,420001,000BHLCHH25 =xFanal de braç d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada marca
ROURA

U

Subtotal... 465,92000 465,92000
Partides d'obra:

1,744251,744251,000EG319334 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

m

Subtotal... 1,74425 1,74425

COST DIRECTE 565,66825
22,626734,00%DESPESES INDIRECTES

588,29498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,01U Connexió a les noves linies elèctriques de enllumenat
existent,inclou tots els elements necessaris per la seva
col·locació,instal·lació i posada en funcionament.

EHLCC01B Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,43800/R 20,730000,600A013H000 =xAjudant electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 26,93400 26,93400

COST DIRECTE 26,93400
1,077364,00%DESPESES INDIRECTES

28,01136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,05U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic
grau de protecció IP 44 amb fusibles

EHLCC01C Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,43800/R 20,730000,600A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 26,93400 26,93400
Materials:

5,200005,200001,000BG16201A =xCaixa rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb
grau de protecció IP44, inclós petit material

U

33,3000016,650002,000BG410000 =xFusibleU

Subtotal... 38,50000 38,50000

COST DIRECTE 65,43400
2,617364,00%DESPESES INDIRECTES

68,05136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,77U Subministrament i col·locació de cofred de plàstic
grau de protecció IP 44 amb fusibles i caixa de
derivació

EHLCC01D Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,43800/R 20,730000,600A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 26,93400 26,93400
Materials:

5,500005,500001,000BG162010 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic de
110x140x50 mm amb grau de protecció IP55, inclós
petit material

U

5,200005,200001,000BG16201A =xCaixa rectangular de plàstic de 110x140x50 mm amb
grau de protecció IP44, inclós petit material

U

33,3000016,650002,000BG410000 =xFusibleU

Subtotal... 44,00000 44,00000

COST DIRECTE 70,93400
2,837364,00%DESPESES INDIRECTES



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

73,77136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €213,37U Subministrament i col·locació de fanal de braç de la
marca ROURA, amb carcasa metalitzada, amb
columna de 4 metres d'alçada i projector de leds de
33 W de potència i 3000 kºmodel QUAD marca TLED.
Inclós tots els accesoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada i en funcionament.
Inclou acabat amb pintura tipus Rilsan.

EHLCC021 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,43800/R 20,730000,600A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 26,93400 26,93400
Maquinària:

32,21000/R 32,210001,000C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
38,86000/R 38,860001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 71,07000 71,07000
Materials:

105,42000105,420001,000BHLCHH25 =xFanal de braç d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada marca
ROURA

U

370,500000,000BHLCHH26 =xProjector de làmpada led de 33 W de potència model
QUAD marca TLED

U

Subtotal... 105,42000 105,42000
Partides d'obra:

1,744251,744251,000EG319334 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

m

Subtotal... 1,74425 1,74425

COST DIRECTE 205,16825
8,206734,00%DESPESES INDIRECTES

213,37498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,68U Desplaçament de columna existent, inclòs nou
connexinat. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.

EHLCZ021 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08000/R 24,160000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,36500/R 20,730000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,44500 22,44500
Maquinària:

28,98900/R 32,210000,900C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
34,97400/R 38,860000,900C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 63,96300 63,96300
Partides d'obra:

1,744251,744251,000EG319334 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

m

Subtotal... 1,74425 1,74425

COST DIRECTE 88,15225
3,526094,00%DESPESES INDIRECTES

91,67834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,69u Aixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de
llautó, muntada superficialment, pulit, amb un broc i
palanca d'accionament. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

EJ28Z010 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08000/R 24,160000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah
10,36500/R 20,730000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 22,44500 22,44500
Materials:

225,00000225,000001,000BJ28Z010 =xAixeta per a font model 3140174 de Ecologic Barna, de
llautó, muntada superficialment, pulit, amb un broc i
palanca d'accionament. 

u

Subtotal... 225,00000 225,00000

0,336681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,78167
9,911274,00%DESPESES INDIRECTES

257,69294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,49m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

F2135123 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,76000/R 19,520000,500A0140000 =xManobreh
8,07600/R 20,190000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,83600 17,83600
Maquinària:

3,13000/R 15,650000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
6,15890/R 50,900000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,28890 9,28890
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,267541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,39244
1,095704,00%DESPESES INDIRECTES

28,48814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,95m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2191306 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,57920/R 64,480000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,80080 3,80080

COST DIRECTE 3,80080
0,152034,00%DESPESES INDIRECTES
3,95283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

F2194JF5 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64256/R 64,480000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,86416 5,86416

COST DIRECTE 5,86416
0,234574,00%DESPESES INDIRECTES
6,09873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XG5 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,22400/R 64,480000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,29241/R 88,610000,0033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,51641 3,51641

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
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COST DIRECTE 3,51641
0,140664,00%DESPESES INDIRECTES
3,65707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,17m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBC0 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43230/R 20,190000,170A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,43230 3,43230
Maquinària:

1,49090/R 8,770000,170C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,49090 1,49090

0,051481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,97468
0,198994,00%DESPESES INDIRECTES
5,17367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFC0 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04750/R 20,190000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,04750 5,04750
Maquinària:

2,19250/R 8,770000,250C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,19250 2,19250

0,075711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,31571
0,292634,00%DESPESES INDIRECTES
7,60834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F219ZAC5 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,57920/R 64,480000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,40761/R 88,610000,0046C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
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Subtotal... 2,98681 2,98681

COST DIRECTE 2,98681
0,119474,00%DESPESES INDIRECTES
3,10628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,34m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F219ZAG5 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,77264/R 64,480000,043C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,44305/R 88,610000,005C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,21569 3,21569

COST DIRECTE 3,21569
0,128634,00%DESPESES INDIRECTES
3,34432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,57u Cala per a localització de serveis existents, inclòs tall i
enderroc de paviment; càrrega, transport i deposició de
runa en centre autoritzat i reposició del paviment.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte. 

F219ZCAT Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

60,57000/R 20,190003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 60,57000 60,57000
Maquinària:

46,95000/R 15,650003,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
152,70000/R 50,900003,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 199,65000 199,65000

0,908551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,12855
10,445144,00%DESPESES INDIRECTES

271,57369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,77m Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F219ZR05 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,02850/R 20,190000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,02850 3,02850
Maquinària:

1,25200/R 15,650000,080C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,47360 2,47360

0,045431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,54753
0,221904,00%DESPESES INDIRECTES
5,76943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €988,00u Topògraf present en l'execució de les cates de
localització de serveis existents. Inclou elaboració de
plànol de serveis existents. Tot inclòs. 

F219ZTOP Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

950,00000/R 38,0000025,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 950,00000 950,00000

COST DIRECTE 950,00000
38,000004,00%DESPESES INDIRECTES

988,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,97m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F21B3001 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21576/R 23,380000,052A0121000 =xOficial 1ah
7,13100/R 23,770000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,09920/R 19,520000,210A0140000 =xManobreh
1,21140/R 20,190000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,65736 13,65736
Maquinària:

0,46950/R 15,650000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,98300/R 6,610000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,45250 2,45250

0,204861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,31472
0,652594,00%DESPESES INDIRECTES

16,96731COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,94m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou tots els mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida, inclòs tall del tub de
formigó amb serra de disc. 

F21DZ122 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,63500/R 50,900000,150C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,63500 7,63500

COST DIRECTE 7,63500
0,305404,00%DESPESES INDIRECTES
7,94040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,60m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre
o fins a 60x90 cm, d'obra de fàbrica, amb solera de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Inclou tots els mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida.

F21DZ1J2 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04750/R 20,190000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,04750 5,04750
Maquinària:

1,56500/R 15,650000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,54500/R 50,900000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,11000 4,11000

0,075711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,23321
0,369334,00%DESPESES INDIRECTES
9,60254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,94u Connexió de col·lector existent de formigó a pou de
nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó
Ø300 i Ø400. Inclou talls amb serra de disc, formació
de forats amb broca de corona, peces especials de
connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F21DZCN1 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,70400/R 19,520002,700A0140000 =xManobreh
54,51300/R 20,190002,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 107,21700 107,21700
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

42,25500/R 15,650002,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 42,30614 42,30614
Materials:

176,70000176,700001,000BFYGZCN1 =xConjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector existent de formigó a pou de
nova construcció. Diàmetres dels col·lectors de formigó
Ø300 i Ø400.

u

Subtotal... 176,70000 176,70000

1,608261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,83139
13,113264,00%DESPESES INDIRECTES

340,94465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €303,50u Connexió de clavegueró d'embornals nous a col·lector
existent de formigó. Diàmetre dels claveguerons Ø250
mm. Inclou talls amb serra de disc, formació de forats
amb broca de corona, peces especials de connexionat
i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F21DZCN2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,70400/R 19,520002,700A0140000 =xManobreh
54,51300/R 20,190002,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 107,21700 107,21700
Maquinària:

42,25500/R 15,650002,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 42,30614 42,30614
Materials:

140,70000140,700001,000BFYGZCN2 =xConjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de clavegueró d'embornals nous a
col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

u

Subtotal... 140,70000 140,70000

1,608261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 291,83139
11,673264,00%DESPESES INDIRECTES

303,50465COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €146,71u Connexió de clavegueró nou d'escomesa dels edificis a
col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm. El punt de connexió és
existent, només cal embocar el nou clavegueró i
segellar. Inclou peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F21DZCN3 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,28000/R 19,520001,500A0140000 =xManobreh
30,28500/R 20,190001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 59,56500 59,56500
Maquinària:

0,01096/R 15,650000,0007C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,06210 0,06210
Materials:

80,5500080,550001,000BFYGZCN3 =xConjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de clavegueró nou d'escomeses d'edificis a
col·lector existent de formigó. Diàmetre dels
claveguerons Ø250 mm

u

Subtotal... 80,55000 80,55000

0,893481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,07057
5,642824,00%DESPESES INDIRECTES

146,71340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,84u Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400. Inclou
formació de forat en pou existent amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

F21DZCN4 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,70400/R 19,520002,700A0140000 =xManobreh
54,51300/R 20,190002,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 107,21700 107,21700
Maquinària:

42,25500/R 15,650002,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 42,30614 42,30614
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
197,75000197,750001,000BFYGZCN4 =xConjunt de peces especials i altres accessoris pel

conexionat de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø400 mm

u

Subtotal... 197,75000 197,75000

1,608261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 348,88139
13,955264,00%DESPESES INDIRECTES

362,83665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €396,99u Connexió de col·lector nou de formigó a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600. Inclou
formació de forat en pou existent amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

F21DZCN5 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,70400/R 19,520002,700A0140000 =xManobreh
54,51300/R 20,190002,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 107,21700 107,21700
Maquinària:

42,25500/R 15,650002,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 42,30614 42,30614
Materials:

230,59000230,590001,000BFYGZCN5 =xConjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de formigó a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de formigó Ø600 mm

u

Subtotal... 230,59000 230,59000

1,608261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,72139
15,268864,00%DESPESES INDIRECTES

396,99025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,49u Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm
del pou existent amb els mitjans necessaris, tabicat del
clavegueró amb formigó i reblert de sorra. Inclou
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F21DZG02 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,52768/R 23,380004,0431A0121000 =xOficial 1ah
92,07584/R 19,520004,717A0140000 =xManobreh

Subtotal... 186,60352 186,60352
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

5,27249/R 15,650000,3369C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 5,27249 5,27249
Materials:

8,3150016,630000,500B0321000 =xSauló sense garbellarm3
8,9325059,550000,150B064300C =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... 17,24750 17,24750

COST DIRECTE 209,12351
8,364944,00%DESPESES INDIRECTES

217,48845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06u Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes
d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

F21DZT01 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95200/R 19,520000,100A0140000 =xManobreh
2,01900/R 20,190000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,97100 3,97100
Maquinària:

0,78250/R 15,650000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,05114/R 73,050000,0007C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,83364 0,83364

0,059571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,86421
0,194574,00%DESPESES INDIRECTES
5,05877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,74u Demolició de pou existent, de qualsevol amplada i fins
a 3 m de profunditat, de qualsevol material, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21DZU02 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

203,60000/R 50,900004,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 203,60000 203,60000

COST DIRECTE 203,60000
8,144004,00%DESPESES INDIRECTES

211,74400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,23m Demolició de claveguerons de connexió del
sanejament dels habitatges, de formigó vibropremsat,
pvc o polipropilè, de qualsevol diàmetre fins a 300 mm,
amb solera de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21DZZ22 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,07200/R 50,900000,080C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,07200 4,07200

COST DIRECTE 4,07200
0,162884,00%DESPESES INDIRECTES
4,23488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,39u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

F21H1641 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83200/R 24,160000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,93120/R 19,520000,560A0140000 =xManobreh
22,71375/R 20,190001,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 38,47695 38,47695
Maquinària:

16,72875/R 14,870001,125C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich
21,51500/R 43,030000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 38,24375 38,24375

0,577151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,29785
3,091914,00%DESPESES INDIRECTES

80,38977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,76u Arrencada de llumenera exterior i braç mural, a una
alçària <= 10 m, amb els accessoris i elements de
subjecció, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

F21HZT41 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08000/R 24,160000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,36500/R 20,730000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,44500 22,44500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

5,82900/R 38,860000,150C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,82900 5,82900

0,336681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,61068
1,144434,00%DESPESES INDIRECTES

29,75510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,61u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21Q1121 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,03800/R 20,190000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,03800 4,03800
Maquinària:

1,56500/R 15,650000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
4,54200/R 45,420000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,10700 6,10700

0,060571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,20557
0,408224,00%DESPESES INDIRECTES

10,61379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,42u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21Q2501 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02850/R 20,190000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,02850 3,02850
Maquinària:

1,17375/R 15,650000,075C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,17375 1,17375

0,045431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24768
0,169914,00%DESPESES INDIRECTES
4,41758COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,36u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QQB01 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04750/R 20,190000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,04750 5,04750
Maquinària:

1,95625/R 15,650000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,95625 1,95625

0,075711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,07946
0,283184,00%DESPESES INDIRECTES
7,36264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,61u Retirada de jardinera, amb càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21QZ121 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,03800/R 20,190000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,03800 4,03800
Maquinària:

1,56500/R 15,650000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
4,54200/R 45,420000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,10700 6,10700

0,060571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,20557
0,408224,00%DESPESES INDIRECTES

10,61379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,35u Retirada de pilona automàtica, enderroc de tots els
elements inclòs daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

F21QZB01 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,95625/R 15,650000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,95625 1,95625
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,302851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,44910
0,897964,00%DESPESES INDIRECTES

23,34706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57u Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21QZC01 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A0121000 =xOficial 1ah
6,05700/R 20,190000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,56400 9,56400
Maquinària:

2,34750/R 15,650000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,99150/R 6,610000,150C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 3,33900 3,33900

0,143461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,04646
0,521864,00%DESPESES INDIRECTES

13,56832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,03u Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QZCMA Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A0121000 =xOficial 1ah
8,07600/R 20,190000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,42800 17,42800
Maquinària:

3,13000/R 15,650000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,32200/R 6,610000,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 4,45200 4,45200

0,261421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,14142
0,885664,00%DESPESES INDIRECTES

23,02708COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,03u Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

F21QZP01 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80560/R 23,380000,120A0121000 =xOficial 1ah
4,84560/R 20,190000,240A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,65120 7,65120
Maquinària:

1,87800/R 15,650000,120C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,87800 1,87800

0,114771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,64397
0,385764,00%DESPESES INDIRECTES

10,02973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,54u Desmuntatge de postes de formigó, inclòs demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

F21QZPC1 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A0121000 =xOficial 1ah
6,05700/R 20,190000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,56400 9,56400
Maquinària:

2,34750/R 15,650000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,34750 2,34750

0,143461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,05496
0,482204,00%DESPESES INDIRECTES

12,53716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,12u Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs
arrels.

F21RZ060 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,43000/R 24,860000,500A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 12,43000 12,43000

0,186451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,61645
0,504664,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,12111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

F221D6J2 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,86081/R 88,610000,021C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

4,32174/R 84,740000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 6,18255 6,18255

COST DIRECTE 6,18255
0,247304,00%DESPESES INDIRECTES
6,42985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

F2225223 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39040/R 19,520000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39040 0,39040
Maquinària:

7,87565/R 149,160000,0528C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 7,87565 7,87565

0,005861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,27191
0,330884,00%DESPESES INDIRECTES
8,60278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,34m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

F2225243 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39040/R 19,520000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39040 0,39040
Maquinària:

9,54624/R 149,160000,064C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 9,54624 9,54624
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,94250
0,397704,00%DESPESES INDIRECTES

10,34020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,58560/R 58,560000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,74129/R 67,390000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,32689 1,32689

COST DIRECTE 1,32689
0,053084,00%DESPESES INDIRECTES
1,37997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,84m3 Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en
tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases
d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25
i 50 cm com a màxim la resta. Inclou bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa
dins la rasa, segons criteris de la companyia
subministradora i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

F228Z010 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22090/R 20,190000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,22090 2,22090
Maquinària:

2,59590/R 50,900000,051C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,48180/R 8,030000,060C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
0,28350/R 5,670000,050C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,36120 3,36120

0,033311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,61541
0,224624,00%DESPESES INDIRECTES
5,84003COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,94m3 Subministrament de terra tolerable d'aportacióF2A16000 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
3,790003,790001,000B03D6000 =xTerra tolerablem3

Subtotal... 3,79000 3,79000

COST DIRECTE 3,79000
0,151604,00%DESPESES INDIRECTES
3,94160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,12m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

F2R3Z039 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,03467/R 38,390000,053C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,03467 2,03467

COST DIRECTE 2,03467
0,081394,00%DESPESES INDIRECTES
2,11606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,56m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina

F2R5Z267 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,45696/R 38,390000,064C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,45696 2,45696

COST DIRECTE 2,45696
0,098284,00%DESPESES INDIRECTES
2,55524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,32m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

F2RAZ3G1 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,000008,000001,000B2RAZ3G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon

sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
0,320004,00%DESPESES INDIRECTES
8,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,19m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

F31521H3 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58880/R 19,520000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,58880 8,58880
Materials:

65,5050059,550001,100B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 65,50500 65,50500

0,128831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,22263
2,968914,00%DESPESES INDIRECTES

77,19154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,36m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B451E0 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93520/R 23,380000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,41520/R 20,760000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,35040 1,35040
Materials:

0,902000,820001,100B7B151E0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

m2

Subtotal... 0,90200 0,90200

0,020261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,27266
0,090914,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,36356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,23m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, amb granulometria inferior a
1/3 del gruix de la capa a estendre.

F921Z01J Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97600/R 19,520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97600 0,97600
Maquinària:

2,04960/R 58,560000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,69560/R 67,390000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06225/R 42,490000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,80745 5,80745
Materials:

0,083501,670000,050B0111000 =xAiguam3
18,3425015,950001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,42600 18,42600

0,014641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,22409
1,008964,00%DESPESES INDIRECTES

26,23305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,63m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat. Inclou formació de canal mitja canya de
120 cm d'amplada al centre de la calçada per
conducció de l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del
canal formant embut fins a 30 cm d'amplada per
entrega a peça de rigola o embornal.

F936ZH31 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,10954/R 23,380000,133A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,91754 10,91754
Maquinària:

20,63894/R 155,180000,133C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,58653/R 4,410000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 21,22547 21,22547
Materials:

62,5275059,550001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62,52750 62,52750
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,163761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,83427
3,793374,00%DESPESES INDIRECTES

98,62764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,39m Vorada de material i mides iguals a l'existent,
col·locada. Tot inclòs.

F961Z8GD Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,00866/R 23,380000,257A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,65792/R 19,520000,546A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,66658 16,66658
Materials:

7,4783257,130000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

24,0555022,910001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 31,53382 31,53382

0,250001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,45040
1,938024,00%DESPESES INDIRECTES

50,38841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,17m Rigola de material i mides a les existents, col·locada.
Tot inclòs.

F974Z3EA Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01400/R 23,380000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,04960/R 19,520000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,06360 9,06360
Maquinària:

0,14910/R 1,420000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,14910 0,14910
Materials:

0,24024160,160000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6252133,080000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,332801,600003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 6,19825 6,19825
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0,135951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,54690
0,621884,00%DESPESES INDIRECTES

16,16878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €568,77m Gual per a vianants, de 150 cm d'amplada, amb peces
de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat,
format per rampes de peces de 90x40x8 cm i peces de
60x40x8 cm amb relleu abotonat per a invidents per a
marcar el límit de la calçada, inclòs part proporcional
de peces de caps de gual, amb la cantonada en forma
corba, d'1 peça, col·locades amb morter sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió. Inclou formació de forats per
col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

F981ZC9F Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02800/R 23,380000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,42400/R 19,520001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,45200 37,45200
Materials:

15,7107557,130000,275B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

1,4886033,080000,045B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

134,64000132,000001,020B981ZC9F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 90 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

m

202,00000101,000002,000B981ZG4F =xCapçal de gual de pedra granítica gris quintana,
flamejada, de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça

u

155,04000152,000001,020B981ZT9F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat, amb relleu tipus
botonera per a senyalització d'invidents

m

Subtotal... 508,87935 508,87935

0,561781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 546,89313
21,875734,00%DESPESES INDIRECTES

568,76886COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €393,54m Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces
de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat,
format per rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peces de caps de gual, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb
morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou
formació de forats per col·locació de papereres,
semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.

F981ZG9F Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02800/R 23,380000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,42400/R 19,520001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,45200 37,45200
Materials:

15,7107557,130000,275B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

1,4886033,080000,045B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

141,40000101,000001,400B981ZG4F =xCapçal de gual de pedra granítica gris quintana,
flamejada, de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça

u

181,79460178,230001,020B981ZGAF =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 150 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

m

Subtotal... 340,39395 340,39395

0,561781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 378,40773
15,136314,00%DESPESES INDIRECTES

393,54404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,62m2 Paviment de peces de pedra granítica gris quintana,
acabat flamejat, format per peces de 130x40x8 cm,
col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió. Inclou formació de forats per col·locació
de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

F981ZM9F Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,62520/R 23,380000,540A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
21,08160/R 19,520001,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,70680 33,70680
Materials:

12,5686057,130000,220B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,9848033,080000,060B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t

132,60000130,000001,020B981ZM9F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 130x40x8 cm, de pedra granítica gris
quintana, flamejat

m2

Subtotal... 147,15340 147,15340

0,505601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 181,36580
7,254634,00%DESPESES INDIRECTES

188,62043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,11u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó.
Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F991ZM11 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:

13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

349,67000349,670001,000B99ZZM11 =xEscocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x140 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 363,59960 363,59960

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 396,25722
15,850294,00%DESPESES INDIRECTES

412,10751COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €393,37u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó.
Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F991ZM12 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:

13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

331,65000331,650001,000B99ZZM12 =xEscocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x120 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 345,57960 345,57960

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 378,23722
15,129494,00%DESPESES INDIRECTES

393,36671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €360,32u Escocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó.
Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

F991ZM13 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

299,87000299,870001,000B99ZZM13 =xEscocell rectangular realçat de planxa d'acer
galvanitzat, acabat termolacat color gris fosc, de
193x90 cm amb alçada variable de mínim 30 cm i
màxim 65 cm (la part superficial i la part d'ancoratge
s'adaptaran al pendent del carrer, amb un mínim de 20
cm aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix,
de disseny segons projecte, treballada a taller,
col·locada amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb
Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 313,79960 313,79960

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 346,45722
13,858294,00%DESPESES INDIRECTES

360,31551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,17u Escocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat,
acabat termolacat color gris fosc, de diàmetre 120 cm
amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la
part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al
pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

F991ZM14 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Materials:

13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

199,73000199,730001,000B99ZZM14 =xEscocell circular realçat de planxa d'acer galvanitzat,
acabat termolacat color gris fosc, de diàmetre 120 cm
amb alçada variable de mínim 30 cm i màxim 65 cm (la
part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran al
pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots
els materials

u

Subtotal... 213,65960 213,65960

0,482631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,31722
9,852694,00%DESPESES INDIRECTES

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

256,16991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m2 Protecció del paviment de pedres artificials amb capa
de sauló. Inclou estesa i retirada del sauló. 

F9A1Z01F Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09760/R 19,520000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,09760 0,09760
Maquinària:

0,27626/R 61,390000,0045C13161K0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
escombradora

h

0,10541/R 58,560000,0018C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,13478/R 67,390000,002C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,05524/R 42,490000,0013C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,57169 0,57169
Materials:

0,004181,670000,0025B0111000 =xAiguam3
0,9562316,630000,0575B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 0,96041 0,96041

0,001461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63116
0,065254,00%DESPESES INDIRECTES
1,69641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,13m Formació de llínia de detenció de vehícles amb
llambordes de pedra granítica de 10x10x8 cm, amb
acabat abuixardat, col·locades amb morter i reblert de
junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

F9B1Z205 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70400/R 23,380000,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,85600/R 19,520000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,56000 24,56000
Maquinària:

0,34000/R 1,700000,200C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,34000 0,34000
Materials:

6,900001,150006,000B05AB200 =xMaterial per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius, d'elevades resistències
mecàniques

kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,9321031,070000,030B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),

a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

27,600000,4600060,000B9B11200 =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu

Subtotal... 35,43210 35,43210

0,368401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,70050
2,428024,00%DESPESES INDIRECTES

63,12852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,63m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:3 (M-15) i ciment pòrtland
espolvorejat superficialment i beurada de ciment
pòrtland

F9E1Z10N Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,81824/R 23,380000,6338A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,58880/R 19,520000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,40704 23,40704
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

10,2204010,020001,020B9E14100 =xPANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU
SUPERIOR

m2

2,9646494,115500,0315D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,50694 13,50694

0,234071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,14805
1,485924,00%DESPESES INDIRECTES

38,63397COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,24m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x10x8 cm i
de 10x10x8 cm, amb una proporció de 85% i 15%
aprox., tipus Tegula Six, color arena, de Breinco o
similar equivalent, col·locades amb morter de ciment
1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix
amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat
de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior
neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

F9F1ZC11 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,57440/R 23,380000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,56320/R 19,520000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,13760 26,13760
Materials:

0,016701,670000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,300001,260005,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

23,4260027,560000,850B9F1ZC11 =xPeces de formigó de 20x10x8 cm tipus Tegula Six de
Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

4,1340027,560000,150B9F1ZT11 =xPeces de formigó de 10x10x8 cm tipus Tegula Six de
Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

2,9646494,115500,0315D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 37,16157 37,16157

0,392061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,69123
2,547654,00%DESPESES INDIRECTES

66,23888COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,21m2 Paviment de peces de formigó de mides 20x20x8 cm,
amb estriat tàctil per a invidents, tipus Llosa Vulcano
(crossing), color arena, de Breinco o similar equivalent,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert
de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI
PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de la junta amb
varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant
segons especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres.
Tot complet i acabat segons projecte.

F9F1ZINV Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,79550/R 23,380000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,14880/R 19,520000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,94430 28,94430
Materials:

0,016701,670000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,300001,260005,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

25,6428025,140001,020B9F1ZINV =xPeces de formigó de 20x20x8 cm, amb estriat tàctil per
a invidents, tipus Llosa Vulcano (crossing) de Breinco,
color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

2,9646494,115500,0315D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 35,24437 35,24437

0,434161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,62283
2,584914,00%DESPESES INDIRECTES

67,20775COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,51m2 Paviment de peces de formigó iguals a les existents a
l'extrem est del c. Major i a la part nord del c. de
Barcelona, de mides 40x20x8 cm i 20x10x8 cm, de
Breinco, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
encofrat perimetral, reblert de junts de 6 mm de gruix
amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat
de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior
neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

F9F1ZMAJ Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,79550/R 23,380000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,14880/R 19,520000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,94430 28,94430
Materials:

0,016701,670000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,300001,260005,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

13,7800027,560000,500B9F1ZC11 =xPeces de formigó de 20x10x8 cm tipus Tegula Six de
Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

9,2700018,540000,500B9F1ZMAJ =xPeces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano
de Breinco, color arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

2,9646494,115500,0315D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,65157 32,65157

0,434161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,03003
2,481204,00%DESPESES INDIRECTES

64,51124COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,82m Encintat de 40 cm d'ampalda de peces de formigó de
mides 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano, color negre,
de Breinco o similar equivalent, col·locades amb morter
de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou encofrat perimetral, reblert de junts de
6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de
BASF, i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues
a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm
en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que
quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.

F9F5ZP11 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,52100/R 23,380000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,78400/R 19,520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,30500 19,30500
Materials:

0,016701,670000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

2,520001,260002,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

7,9233619,420000,408B9F1ZV12 =xPeces de formigó de 40x20x8 cm, tipus Llosa Vulcano
de Breinco, color negre, blanc, metal

m2

1,1858694,115500,0126D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,96615 11,96615

0,289581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,56073
1,262434,00%DESPESES INDIRECTES

32,82315COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,78m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de
30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color
arena, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb
morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a
entrega a embornals sempre que sigui necessari
segons projecte, reblert de junts de 6 mm de gruix amb
morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja
del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes
de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió
de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per
les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

F9F5ZPZ1 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,52100/R 23,380000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,78400/R 19,520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,30500 19,30500
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,10330103,300000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

2,520001,260002,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

7,3929624,160000,306B9F1ZP11 =xPeces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus
llosa Vulcano de Breinco o similar equivalent, color
arena, cendra, marfil, desert, cor-ten

m2

0,9411694,115500,010D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,95909 10,95909

0,289581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,55367
1,222154,00%DESPESES INDIRECTES

31,77581COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,13m Rigola de 30 cm d'amplada, de peces de formigó de
30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus llosa Vulcano, color
negre, de Breinco o similar equivalent, col·locades amb
morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou tall de peces i peces especials per a
entrega a embornals sempre que sigui necessari
segons projecte, reblert de junts de 6 mm de gruix amb
morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, i marcat de
la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja
del sobrant segons especificacions del fabricant; juntes
de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió
de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per
les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

F9F5ZPZ2 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,52100/R 23,380000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,78400/R 19,520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,30500 19,30500
Materials:

0,001671,670000,001B0111000 =xAiguam3
0,10330103,300000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

2,520001,260002,000B05AZC11 =xMorter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF, per a rejuntat
de paviment

kg

7,7326225,270000,306B9F1ZPPD =xPeces de formigó de 30x20 cm i 10 cm de gruix, tipus
llosa Vulcano de Breinco o similar equivalent, color
negre, blanc, metal

m2

0,9411694,115500,010D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,29875 11,29875

0,289581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,89333
1,235734,00%DESPESES INDIRECTES

32,12906COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,86t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou
formació de canal mitja canya de 120 cm d'amplada al
centre de la calçada per conducció de l'aigua de pluja,
inclòs estrenyiment del canal formant embut fins a 30
cm d'amplada per entrega a peça de rigola o embornal;
transport interior d'obra i estesa de la mescla amb
dúmper, compactació manual amb compactador dúplex
manual de 700 kg i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant.

F9H1Z251 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,61250/R 23,380000,625A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,40000/R 19,520001,250A0140000 =xManobreh
12,61875/R 20,190000,625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,63125 51,63125
Maquinària:

5,01875/R 8,030000,625C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
1,64552/R 24,560000,067C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
h

Subtotal... 6,66427 6,66427
Materials:

50,4100050,410001,000B9H11251 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 50,41000 50,41000

0,774471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,47999
4,379204,00%DESPESES INDIRECTES

113,85919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,30t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada.
Inclou formació de canal mitja canya de 120 cm
d'amplada al centre de la calçada per conducció de
l'aigua de pluja, inclòs estrenyiment del canal formant
embut fins a 30 cm d'amplada per entrega a peça de
rigola o embornal; transport interior d'obra i estesa de
la mescla amb dúmper, compactació manual amb
compactador dúplex manual de 700 kg i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i especificacions del fabricant.

F9H1ZB51 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,61250/R 23,380000,625A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,40000/R 19,520001,250A0140000 =xManobreh
12,61875/R 20,190000,625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,63125 51,63125
Maquinària:

5,01875/R 8,030000,625C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
1,64552/R 24,560000,067C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
h

Subtotal... 6,66427 6,66427
Materials:

48,9100048,910001,000B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 48,91000 48,91000

0,774471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,97999
4,319204,00%DESPESES INDIRECTES

112,29919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,33m Formació de gual per a vehícles, 120 cm d'amplada,
amb mescla bituminosa. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

F9H1ZGUA Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46760/R 23,380000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,17120/R 19,520000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63880 1,63880
Maquinària:

1,20450/R 8,030000,150C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
3,68400/R 24,560000,150C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
h

Subtotal... 4,88850 4,88850
Materials:

29,3460048,910000,600B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 29,34600 29,34600

0,024581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,89788
1,435924,00%DESPESES INDIRECTES

37,33380COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,49m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

F9J12P60 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07067/R 20,190000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07067 0,07067
Maquinària:

0,09846/R 28,130000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09846 0,09846
Materials:

0,300000,250001,200B0552470 =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... 0,30000 0,30000

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,47019
0,018814,00%DESPESES INDIRECTES
0,48900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

F9J13J30 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05048/R 20,190000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05048 0,05048
Maquinària:

0,07033/R 28,130000,0025C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02081/R 41,620000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09114 0,09114
Materials:

0,184000,230000,800B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,18400 0,18400

0,000761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,32638
0,013064,00%DESPESES INDIRECTES
0,33943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,32m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial, amb pintura
acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

FBA3ZT10 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,31260/R 23,380000,270A0121000 =xOficial 1ah
6,83200/R 19,520000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,14460 13,14460
Maquinària:

2,39310/R 26,590000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,39310 2,39310
Materials:

2,873855,750000,4998BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
0,929633,720000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 3,80348 3,80348

0,197171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,53835
0,781534,00%DESPESES INDIRECTES

20,31988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,42u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

FBB11111 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62400/R 24,160000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,11400/R 20,760000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,73800 6,73800
Maquinària:

1,72596/R 45,420000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,72596 1,72596
Materials:

29,3400029,340001,000BBM11101 =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

u

Subtotal... 29,34000 29,34000

0,101071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,90503
1,516204,00%DESPESES INDIRECTES

39,42123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,13u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04000/R 24,160000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,19000/R 20,760000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,23000 11,23000
Maquinària:

2,81604/R 45,420000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,81604 2,81604
Materials:

30,1400030,140001,000BBM12601 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

u

Subtotal... 30,14000 30,14000

0,168451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,35449
1,774184,00%DESPESES INDIRECTES

46,12867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,78u Recol·locació de senyal de trànsitFBB1Z251 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
6,04000/R 24,160000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,19000/R 20,760000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,23000 11,23000
Maquinària:

2,81604/R 45,420000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,81604 2,81604

0,168451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,21449
0,568584,00%DESPESES INDIRECTES

14,78307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,08u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

FBB21501 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62400/R 24,160000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,11400/R 20,760000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,73800 6,73800
Maquinària:

1,58970/R 45,420000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,58970 1,58970
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
66,6500066,650001,000BBM1AHD1 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer

galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora

u

Subtotal... 66,65000 66,65000

0,101071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,07877
3,003154,00%DESPESES INDIRECTES

78,08192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,20u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada al senyal

FBB32620 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89920/R 24,160000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,49120/R 20,760000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,39040 5,39040
Maquinària:

1,36260/R 45,420000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,36260 1,36260
Materials:

32,7800032,780001,000BBM1EH51 =xPlaca complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb pintura
no reflectora

u

Subtotal... 32,78000 32,78000

0,080861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,61386
1,584554,00%DESPESES INDIRECTES

41,19841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,67m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical,
col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.

FBBZZP20 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16900/R 23,380000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,95200/R 19,520000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,12100 3,12100
Materials:

30,0100030,010001,000BBMZZC20 =xSuport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical

m

2,0857670,944310,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 32,09576 32,09576

0,046821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,26358
1,410544,00%DESPESES INDIRECTES

36,67412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.892,92U Subministrament i col·locació de semàfor nou, de
característiques definiedes en projecte. Inclou semàfor
amb òptica de leds, bàcul, fonament, elements de
connexionat i programació i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

FBS2Z0D0 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,76000/R 23,380002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
18,35918/R 24,160000,7599A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,88672/R 20,760000,3799A013M000 =xAjudant muntadorh
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 112,04590 112,04590
Materials:

65,5050059,550001,100B064300C =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

785,57000785,570001,000BBS1K010 =xBACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA
UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4
MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ
DE 4,50 M , MODEL HOMOLOGAT

U

855,87000855,870001,000BBS2U0A5 =xSEMAFOR DE POLICARBONAT SEGONS PLEC DE
CONDICIONS AMB SISTEMA OPTIC DE DIAMETRE
210 MM AMB UNA CARA I TRES FOCUS, OPTICA DE
LEDS

U

Subtotal... 1.706,94500 1.706,94500

1,120461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.820,11136
72,804454,00%DESPESES INDIRECTES

1.892,91581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,44u Desplaçament i recol·locació de semàfor, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, inclòs fonaments de formigó, segons
plànols. Tot inclòs completament acabat. 

FBS2ZZ30 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,90000/R 23,380005,000A0121000 =xOficial 1ah
97,60000/R 19,520005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 214,50000 214,50000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

65,5050059,550001,100B064300C =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... 65,50500 65,50500

2,145001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 282,15000
11,286004,00%DESPESES INDIRECTES

293,43600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,87u Caixa per a embornal, d'una peça de formigó
prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions
exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb
sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet, acabat i en funiconament.

FD5JZF0E Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69000/R 23,380000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,76000/R 19,520000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,45000 21,45000
Materials:

219,45000219,450001,000BD52ZF0E =xCaixa per a embornal, d'una peça de formigó
prefabricat, amb davanter sifònic, de dimensions
exteriors aproximades 160x50 cm i 105 cm d'alçada,
amb parets de 10 cm de gruix i solera de 15 cm, amb
sortida per tub de Ø250. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.

u

Subtotal... 219,45000 219,45000

0,321751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 241,22175
9,648874,00%DESPESES INDIRECTES

250,87062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €253,55m Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors),
amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detall de projecte.

FD5JZG5E Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

64,29500/R 23,380002,750A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
55,63200/R 19,520002,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 119,92700 119,92700
Materials:

0,006681,670000,004B0111000 =xAiguam3
1,00201103,300000,0097B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

2,6797559,550000,045B064300C =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

2,6118058,040000,045B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,105301,170000,090B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
55,100000,29000190,000B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

55,37747158,221350,350D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

5,189040,864846,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 122,07205 122,07205

1,798911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,79796
9,751924,00%DESPESES INDIRECTES

253,54987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,86m Formació de caixa en lateral d'escocells per captació i
aprofitament de l'aigua de pluja, de 30 cm d'amplada i
50 cm d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de
14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locada sobre fonaments de
formigó de secció 30x15 cm. Inclou mitja canya interior,
col·locació de geotextil i rebliment de graves; tapa
abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8 mm,
recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus Allen i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.

FD5KZERR Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,51422/R 23,380001,519A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
29,65088/R 19,520001,519A0140000 =xManobreh

Subtotal... 65,16510 65,16510
Materials:

0,003341,670000,002B0111000 =xAiguam3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,7012517,870000,375B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
0,52683103,300000,0051B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,8780359,550000,1155B064300C =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

6,7036258,040000,1155B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270271,170000,231B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
10,441310,2900036,0045B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

70,0000070,000001,000BD5ZZERR =xReixa abatible d'acer galvanitzat amb pletines de 40x8
mm, recolzada sobre perfils L50.50.6, tornilleria tipus
Allen

m

8,30662158,221350,0525D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

13,318540,8648415,400D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 123,14981 123,14981

0,977481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,29239
7,571704,00%DESPESES INDIRECTES

196,86408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,09m Formació de canal interceptor, de 30 cm d'amplada i 33
cm d'alçada mínima (mides interiors), amb parets de 14
cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres
corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de
pendents i formació de mitjacanya en tot el perímetre i
adequació de l'entrega de la caixa de l'embornal
existent al canal d'obra, amb els materials i mitjans
necessaris. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte.

FD5KZT5E Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,51422/R 23,380001,519A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
29,65088/R 19,520001,519A0140000 =xManobreh

Subtotal... 65,16510 65,16510
Materials:

0,003341,670000,002B0111000 =xAiguam3
0,52683103,300000,0051B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,8780359,550000,1155B064300C =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

6,7036258,040000,1155B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270271,170000,231B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
10,441310,2900036,0045B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

8,30662158,221350,0525D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

13,318540,8648415,400D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 46,44856 46,44856

0,977481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,59114
4,503654,00%DESPESES INDIRECTES

117,09478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,20m Reixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO,
classe D400, col·locada amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.

FD5ZZBA4 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81960/R 23,380000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,19840/R 19,520000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,01800 18,01800
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

98,0000098,000001,000BD5ZZBA4 =xReixa per interceptor de fosa, abatible, tipus BARCINO,
classe D400, col·locada amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124

m

Subtotal... 99,21080 99,21080

0,270271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,49907
4,699964,00%DESPESES INDIRECTES

122,19903COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €117,85u Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7,
classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat
amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

FD5ZZCA4 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81960/R 23,380000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,19840/R 19,520000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,01800 18,01800
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

93,8200093,820001,000BD5ZZCA4 =xReixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar
equivalent, per a embornal, classe C250

u

Subtotal... 95,03080 95,03080

0,270271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,31907
4,532764,00%DESPESES INDIRECTES

117,85183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,55u Bastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i
amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco,
dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat amb
morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície
d'absorció, amb gravat antilliscant superficial, revestida
amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.

FD5ZZCOF Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,16000 17,16000
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
83,8200083,820001,000BD5ZZCOF =xBastiment i reixa d'embornal de fosa dúctil, abatible i

amb tanca, tipus Mare C250 model 5122 de Cofunco,
dimensions de la reixa 735x282 mm, col·locat amb
morter. Reixa de classe C250 i 9,70 dm2 de superfície
d'absorció, amb gravat antilliscant superficial, revestida
amb tractament epoxi-poliéster de mínim 100 micres de
gruix. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

u

Subtotal... 85,03080 85,03080

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,44820
4,097934,00%DESPESES INDIRECTES

106,54613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,71u Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.

FD5ZZMOF Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,16000 17,16000
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

72,4400072,440001,000BD5ZZMOF =xBastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

u

Subtotal... 73,65080 73,65080

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,06820
3,642734,00%DESPESES INDIRECTES

94,71093COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €107,27m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat sobre llit de graveta
de 10 cm de gruix i reblert amb graveta fins a 10 cm
per sobre del tub. Inclou compactació de la base de la
rasa prèvia col·locació del llit de graveta, formació de
connexions a tubs de tots els diàmetres, inclòs
formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
plànols de projecte i Plec de Condicions de DUB.

FD78Z385 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,25216/R 24,160000,176A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,63104/R 19,520000,852A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,88320 20,88320
Maquinària:

6,44903/R 50,900000,1267C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,67040/R 5,760000,290C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
7,99392/R 45,420000,176C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 16,11335 16,11335
Materials:

26,9624316,150001,6695B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

35,4600035,460001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

3,410003,410001,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

u

Subtotal... 65,83243 65,83243

0,313251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,14223
4,125694,00%DESPESES INDIRECTES

107,26792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,96m Clavegueró amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
110 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JZ145 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38240/R 24,160000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,90640/R 20,760000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,28880 6,28880
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,120405,020001,020BD7JZ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 5,12040 5,12040

0,094331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,50353
0,460144,00%DESPESES INDIRECTES

11,96367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,17m Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides
interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix,
de formigó armat, inclòs encofrat i formació de forats
passatubs en els laterals del pou, per a tubs de
qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa
superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de
projecte.

FDD2Z010 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,61900/R 23,380002,550A0121000 =xOficial 1ah
81,98400/R 19,520004,200A0140000 =xManobreh
27,25650/R 20,190001,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 168,85950 168,85950
Maquinària:

0,15180/R 1,150000,132C200D000 =xVIBRADOR D'AGULLAh

Subtotal... 0,15180 0,15180
Materials:

139,5935259,860002,332B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

30,254402,6400011,460B0D81250 =xPLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOSm2

Subtotal... 169,84792 169,84792

1,688601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,54781
13,621914,00%DESPESES INDIRECTES

354,16973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €496,12m Paret per a pou quadrat de 70x70 cm (mides interiors),
de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6.
Inclou part proporcional de formació de base
d'assentament del pou sobre pou de formigó armat
construït in situ, inclòs part proporcional de peces
especials i sellats. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detalls de projecte

FDD2Z534 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

210,42000/R 23,380009,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
175,68000/R 19,520009,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 386,10000 386,10000
Materials:

0,013361,670000,008B0111000 =xAiguam3
2,10732103,300000,0204B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

51,840000,18000288,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

31,1850176,061000,410D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 85,14569 85,14569

5,791501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 477,03719
19,081494,00%DESPESES INDIRECTES

496,11868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,07u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

FDDZS005 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01400/R 23,380000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,85600/R 19,520000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,87000 12,87000
Materials:

3,630003,630001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

0,6845576,061000,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,31455 4,31455
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,193051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,37760
0,695104,00%DESPESES INDIRECTES

18,07270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €384,91u Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

FDDZZTC4 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,58580/R 23,380000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,00320/R 19,520000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,58900 17,58900
Materials:

1,0806430,270000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

351,17000351,170001,000BDDZZTC0 =xBastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

u

Subtotal... 352,25064 352,25064

0,263841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 370,10348
14,804144,00%DESPESES INDIRECTES

384,90761COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €384,91u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

FDDZZTD4 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,58580/R 23,380000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,00320/R 19,520000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,58900 17,58900
Materials:

1,0806430,270000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

351,17000351,170001,000BDDZZT00 =xBastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

u

Subtotal... 352,25064 352,25064

0,263841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 370,10348
14,804144,00%DESPESES INDIRECTES

384,90761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,72m Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de
diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per
elevació del cubilot.

FDG3Z457 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23380/R 23,380000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,19520/R 19,520000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42900 0,42900
Materials:
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9,8257559,550000,165B064300C =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

3,896403,820001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 13,72215 13,72215

0,006441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,15758
0,566304,00%DESPESES INDIRECTES

14,72389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,88m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

FDG5Z457 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23380/R 23,380000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,19520/R 19,520000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42900 0,42900
Materials:

9,8257559,550000,165B064300C =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

2,121002,020001,050BG22TK10 =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... 11,94675 11,94675

0,006441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,38219
0,495294,00%DESPESES INDIRECTES

12,87747COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,51m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior
de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

FDG5Z657 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16900/R 23,380000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,97600/R 19,520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,14500 2,14500
Materials:

13,1010059,550000,220B064300C =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

7,329003,490002,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 20,43000 20,43000

0,032181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,60718
0,904294,00%DESPESES INDIRECTES

23,51146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,71m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior
de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

FDG5Z677 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16900/R 23,380000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,97600/R 19,520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,14500 2,14500
Materials:

18,4605059,550000,310B064300C =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

14,658003,490004,200BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 33,11850 33,11850

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,032181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,29568
1,411834,00%DESPESES INDIRECTES

36,70750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,42m Canalització amb dos tubs corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

FDG5ZE01 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43500 6,43500
Maquinària:

10,75750/R 43,030000,250C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 10,75750 10,75750
Materials:

10,2426059,550000,172B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,565002,650002,100BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 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... 15,80760 15,80760

0,096531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,09663
1,323874,00%DESPESES INDIRECTES

34,42049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,87m Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø
110 mm i 3 tubs de ø40 mm, amb guies de plàstic,
inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

FDG5ZT01 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43500 6,43500
Maquinària:

10,75750/R 43,030000,250C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 10,75750 10,75750
Materials:

8,2179059,550000,138B064300C =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

3,270001,090003,000BG21RA10 =xTub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

m

7,640003,820002,000BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 19,12790 19,12790

0,096531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,41693
1,456684,00%DESPESES INDIRECTES

37,87360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20760/R 20,760000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,20760 0,20760
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,003111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,32291
0,012924,00%DESPESES INDIRECTES
0,33583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €395,20u Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat
segons plec de les companyies.

FDK2ZE17 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,18300/R 23,380000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,66400/R 19,520000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,84700 21,84700
Maquinària:

7,58514/R 45,420000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,58514 7,58514
Materials:

10,2382658,040000,1764B064500B =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

340,00000340,000001,000BDK2Z8ZJ =xPericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies. Tot segons plec de les
companyies.

u

Subtotal... 350,23826 350,23826

0,327711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 379,99810
15,199924,00%DESPESES INDIRECTES

395,19803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,64u Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i
tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram,
col·locat amb morter, inclòs recreixament o
escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la
nova cota de paviment, amb maó massís, arrebossat i
lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.

FDKZZT54 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,19700/R 23,380000,650A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
12,68800/R 19,520000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,88500 27,88500
Materials:

0,004511,670000,0027B0111000 =xAiguam3
0,68178103,300000,0066B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,800000,2900020,000B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

11,97736158,221350,0757D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 18,46365 18,46365
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,418281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,76693
1,870684,00%DESPESES INDIRECTES

48,63760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB14655 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65760/R 24,160000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,28360/R 20,760000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,94120 4,94120
Materials:

0,275400,270001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,810002,700000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,10540 1,10540

0,074121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,12072
0,244834,00%DESPESES INDIRECTES
6,36555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,50m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB28455 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17440/R 24,160000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,86840/R 20,760000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,04280 4,04280
Materials:

1,611601,580001,020BFB28400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,250007,500000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,210000,210001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,07160 4,07160

0,060641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,17504
0,327004,00%DESPESES INDIRECTES
8,50204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82m Tub de PVC rígid de 63 mm de diàmetre nominal, per
protecció de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas
per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

FG21ZT20 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84560/R 24,160000,035A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,03650/R 20,730000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,88210 1,88210
Materials:

1,764601,730001,020BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 1,76460 1,76460

0,028231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,67493
0,147004,00%DESPESES INDIRECTES
3,82193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,42m Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per
protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas
per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

FG21ZT50 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20800/R 24,160000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,03800/R 20,760000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,24600 2,24600
Materials:

3,896403,820001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 3,89640 3,89640

0,033691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,17609
0,247044,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,42313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,12u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

FJS1U065 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,16000/R 24,160001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,38000/R 20,760000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,54000 34,54000
Materials:

184,10000184,100001,000BJS1U065 =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

30,0000030,000001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

u

Subtotal... 214,10000 214,10000

0,518101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,15810
9,966324,00%DESPESES INDIRECTES

259,12442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €431,10u Pericó de 60x60x60 amb vàlvules de bronze, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

FJSDZA0G Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,42000 62,42000
Materials:

0,1904617,800000,0107B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

10,800000,1800060,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
295,00000295,000001,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a

pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

17,7800017,780001,000BN111590 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 351,16153 351,16153

0,936301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,51783
16,580714,00%DESPESES INDIRECTES

431,09854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €424,67u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de
1.1/2´´ mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat
interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

FJSDZG0G Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,42000 62,42000
Materials:

0,1904617,800000,0107B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

10,800000,1800060,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

295,00000295,000001,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,6000011,600001,000BN111580 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre

nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 344,98153 344,98153

0,936301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,33783
16,333514,00%DESPESES INDIRECTES

424,67134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,73u Pericó de 60x60x60 amb vàlvula de racord pla de 3/4´´
mascle, de bronze, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

FJSDZGFG Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,42000 62,42000
Materials:

0,1904617,800000,0107B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

10,800000,1800060,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

295,00000295,000001,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

13,5800013,580001,000BN115650 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 346,96153 346,96153

0,936301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 410,31783
16,412714,00%DESPESES INDIRECTES

426,73054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,61u Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava
i bastiment i tapa de fosa classe D-400. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

FJSDZPRG Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,42000 62,42000
Materials:

0,1904617,800000,0107B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

10,800000,1800060,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

295,00000295,000001,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 333,38153 333,38153

0,936301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 396,73783
15,869514,00%DESPESES INDIRECTES

412,60734COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €809,67u Pericó de 120x60x60 amb vàlvula de racord pla de
1.1/2´´ mascle, de bronze, pericó de paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de
60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

FJSDZT0G Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,76000/R 23,380002,000A0121000 =xOficial 1ah
58,56000/R 19,520003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 105,32000 105,32000
Materials:

0,3542217,800000,0199B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

19,980000,18000111,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

590,00000295,000002,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

33,9000033,900001,000BN115680 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 671,62529 671,62529

1,579801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 778,52509
31,141004,00%DESPESES INDIRECTES

809,66609COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.265,56u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN40, inclòs
claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

FJSDZZGC Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,76000/R 23,380002,000A0121000 =xOficial 1ah
58,56000/R 19,520003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 105,32000 105,32000
Materials:

0,3542217,800000,0199B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

19,980000,18000111,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

590,00000295,000002,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

386,07000386,070001,000BJM1U010 =xComptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de
treball de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal,
classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de
20 m3/h i màxim de 35 m3/h

u

67,8000033,900002,000BN115680 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

18,3900018,390001,000BN8125A0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.109,98529 1.109,98529

1,579801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.216,88509
48,675404,00%DESPESES INDIRECTES

1.265,56049COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €884,77u Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs
claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

FJSDZZGF Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,04000/R 19,520002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,42000 62,42000
Materials:

0,3542217,800000,0199B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
2,1444017,870000,120B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

12,5055059,550000,210B064300C =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

19,980000,18000111,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

590,00000295,000002,000BDKZZCMA =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

u

117,33000117,330001,000BJM15020 =xComptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal
2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

u

27,1600013,580002,000BN115650 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

5,170005,170001,000BN812670 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

u

12,7411772,806700,175D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 787,38529 787,38529

0,936301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 850,74159
34,029664,00%DESPESES INDIRECTES

884,77125COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €520,00u Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del
punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de
rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de
paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

FJSZZG1F Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

500,00000500,000001,000BFYBZG1F =xEscomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
la font, des del punt de connexió fins a comptador,
inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i
en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

u

Subtotal... 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 500,00000
20,000004,00%DESPESES INDIRECTES

520,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €520,00u Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
boques de reg, des del punt de connexió fins a
comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de
residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

FJSZZG1R Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

500,00000500,000001,000BFYBZG1R =xEscomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
boques de reg, des del punt de connexió fins a
comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de
residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

u

Subtotal... 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 500,00000
20,000004,00%DESPESES INDIRECTES

520,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €494,30u Subministrament i col·locació de Cadira Nomo o
equivalent, de la casa Escofet, de 70 cm de longitud,
suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn,
seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a
l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre a
paviment i reblert amb resina i atornillat segons
instruccions del fabricant i neteja. 

FQ11ZG41 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,39140/R 23,380000,530A0121000 =xOficial 1ah
10,34560/R 19,520000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,73700 22,73700
Materials:

451,98000451,980001,000BQ11ZG41 =xCadira Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 70
cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i
pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida,
inclòs reblert amb resina i atornillat 

u

Subtotal... 451,98000 451,98000

0,568432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 475,28542
19,011424,00%DESPESES INDIRECTES

494,29684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €604,56u Subministrament i col·locació de Banc Nomo o
equivalent, de la casa Escofet, de 190 cm de longitud,
suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn,
seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada a
l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre a
paviment i reblert amb resina i atornillat segons
instruccions del fabricant i neteja. 

FQ11ZT41 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,39140/R 23,380000,530A0121000 =xOficial 1ah
10,34560/R 19,520000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,73700 22,73700
Materials:

558,00000558,000001,000BQ11ZT41 =xBanc Nomo o equivalent, de la casa Escofet, de 190
cm de longitud, suports i reposabraços d'acer zincat i
pintat al forn, seient i respatller de fusta de pi de
Flandes tractada a l'autoclau i amb protecció fungicida,
inclòs reblert amb resina i atornillat 

u

Subtotal... 558,00000 558,00000

0,568432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 581,30542
23,252224,00%DESPESES INDIRECTES

604,55764COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €671,96u Seient de marbre blanc, de 90x60x45 cm, amb acabat
polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm, col·locat.

FQ14Z020 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,39140/R 23,380000,530A0121000 =xOficial 1ah
10,34560/R 19,520000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,73700 22,73700
Maquinària:

22,80590/R 43,030000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 22,80590 22,80590
Materials:

600,00000600,000001,000BQ14Z020 =xSeient de marbre blanc, de 90x60x45 cm, amb acabat
polit i els cantells arrodonits amb radi 2 cm

u

Subtotal... 600,00000 600,00000

0,568432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 646,11132
25,844454,00%DESPESES INDIRECTES

671,95578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €219,83u Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions,
col·locada ancorada amb dau de formigó

FQ21ZT65 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99200 23,99200
Maquinària:

2,44500/R 3,260000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,44500 2,44500
Materials:

178,56000178,560001,000BQ21ZZ65 =xPaperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions

u

6,0208576,213310,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 184,58085 184,58085

0,359881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 211,37773
8,455114,00%DESPESES INDIRECTES

219,83284COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €226,69u Reixa per a font, de geometria no regular, perímetre de
directriu corba, de pletines d'acer inoxidable AISI 316
mate, practicable, amb una superfície total de 1,16 m2,
col·locada. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

FQ31Z210 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,38000/R 23,380001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,52000/R 19,520001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,90000 42,90000
Materials:

174,00000174,000001,000BQ31Z210 =xReixa per a font, de geometria no regular, perímetre de
directriu corba, de pletines d'acer inoxidable AISI 316
mate, practicable, amb una superfície total de 1,16 m2,
col·locada. Inclou tots els materials

u

Subtotal... 174,00000 174,00000

1,072502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 217,97250
8,718904,00%DESPESES INDIRECTES

226,69140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,19u Pilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament
superficial anticartells i antiengnaxines, model CITY
REFORZADA de la marca ADO o equivalent, ancorada
amb dau de formigó. Inclou 2 bases d'acer galvanitzat
per fixar la pilona, una per col·locar la pilona en la seva
ubicació principal i una altra col·locada prop de la
façana per guardar la pilona quan el pas estigui obert. 

FQ42ZE15 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
29,28000/R 19,520001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 46,81500 46,81500
Maquinària:

3,58600/R 3,260001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,58600 3,58600
Materials:

155,80000155,800001,000BQ42ZE15 =xPilona extraïble d'acer galvanitzat amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 970 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, amb tractament
superficial anticartells i antiengnaxines, model CITY
REFORZADA de la marca ADO o equivalent. Inclou 2
bases d'acer galvanitzat per fixar la pilona

u

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,0417076,213310,158D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 167,84170 167,84170

1,170382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 219,41307
8,776524,00%DESPESES INDIRECTES

228,18960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €438,47u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

FQB1ZC13 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Maquinària:

8,60600/R 43,030000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 8,60600 8,60600
Materials:

11,6080058,040000,200B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

368,41000368,410001,000BQB1ZC13 =xJardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 120x60 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 380,01800 380,01800

0,804382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 421,60338
16,864144,00%DESPESES INDIRECTES

438,46751COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €544,90u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

FQB1ZDDD Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
Maquinària:

8,60600/R 43,030000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 8,60600 8,60600
Materials:

11,6080058,040000,200B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

470,75000470,750001,000BQB1ZDDD =xJardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x90 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 482,35800 482,35800

0,804382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 523,94338
20,957734,00%DESPESES INDIRECTES

544,90111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €587,47u Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x110 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

FQB1ZZZZ Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0121000 =xOficial 1ah
14,64000/R 19,520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,17500 32,17500
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Maquinària:

8,60600/R 43,030000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 8,60600 8,60600
Materials:

11,6080058,040000,200B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

511,68000511,680001,000BQB1ZZZZ =xJardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
gris fosc, rectangular, de 140x110 cm i 65 cm d'alçada
total (la part superficial i la part d'ancoratge s'adaptaran
al pendent del carrer, amb un mínim de 20 cm
aproximadament per a l'ancoratge) i 4 mm de gruix, de
disseny segons projecte, treballada a taller, col·locada
amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials

u

Subtotal... 523,28800 523,28800

0,804382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 564,87338
22,594944,00%DESPESES INDIRECTES

587,46831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.528,40u Protecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i
disseny segons especificacions de l'Ajuntament de
Parets i detalls de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat.

FQC2Z6MA Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,14000/R 23,380003,000A0121000 =xOficial 1ah
62,28000/R 20,760003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 132,42000 132,42000
Maquinària:

45,42000/R 45,420001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,42000 45,42000
Materials:

2.250,000002.250,000001,000BQC2Z6MA =xProtecció de contenidors, d'acer noxidable, de mides i
disseny segons especificacions de l'Ajuntament de
Parets i detalls de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat.

u

Subtotal... 2.250,00000 2.250,00000

3,310502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.431,15050
97,246024,00%DESPESES INDIRECTES

2.528,39652COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €78,18u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment

FQZ5U111 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24800/R 24,160000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,22800/R 20,760000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,47600 13,47600
Materials:

16,360004,090004,000B0714000 =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg
45,0000045,000001,000BQZ5U111 =xAparcament de bicicletes individual, de tub d'acer

galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

u

Subtotal... 61,36000 61,36000

0,336902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,17290
3,006924,00%DESPESES INDIRECTES

78,17982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,43m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

FR3A7010 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11204/R 28,010000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,02735/R 24,860000,0011A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,13939 0,13939
Materials:

0,276005,520000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

Subtotal... 0,27600 0,27600

0,002091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,41748
0,016704,00%DESPESES INDIRECTES
0,43418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,04m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

FR3P9184 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,20900/R 28,010000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
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22,37400/R 24,860000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 47,58300 47,58300
Materials:

82,5069046,680001,7675B0331801 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

t

Subtotal... 82,50690 82,50690

0,713751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,80364
5,232154,00%DESPESES INDIRECTES

136,03579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,77m3 Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

FR3PF054 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,20900/R 28,010000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
22,37400/R 24,860000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 47,58300 47,58300
Materials:

68,7888067,440001,020BR351050 =xTorba rossa en sacs de 0,8 m3m3

Subtotal... 68,78880 68,78880

0,713751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,08554
4,683424,00%DESPESES INDIRECTES

121,76897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,42m3 Terra apta per a plantació, amb un 12% de volum de
matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat
de drentatge, exempta de materials amb graniulometria
superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

FR3PZG02 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,40800/R 28,010000,800A012P000 =xOficial 1a jardinerh
19,88800/R 24,860000,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 42,29600 42,29600
Materials:

67,0932960,390001,111BR3PZG10 =xTerra apta per a plantació, amb un 12% de volum de
matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat
de drentatge, exempta de materials amb graniulometria
superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada
en sacs 

m3

Subtotal... 67,09329 67,09329
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0,634441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,02373
4,400954,00%DESPESES INDIRECTES

114,42468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,81m3 Sòl estructural de composició 80% de graves d'arestes
vives d'orígen granític o calcari, de granulometria 2-4
cm sense fins i 20% de terra vegetal de textura
franc-sorrenca amb un màxim d'argiles del 20% i amb
un 2-5% de matèria orgànica, lliure de patògens, males
herbes i contaminants. Inclou hidrogel o estabilitzador
de sòls per mantenir l'estructura estable. 

FR3PZSOL Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,40800/R 28,010000,800A012P000 =xOficial 1a jardinerh
19,88800/R 24,860000,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 42,29600 42,29600
Materials:

26,0496018,090001,440B0330400 =xGrava de pedrera, de 30 a 50 mmt
14,4936060,390000,240BR3PZG10 =xTerra apta per a plantació, amb un 12% de volum de

matèria orgànica, amb textura franca i bona capacitat
de drentatge, exempta de materials amb graniulometria
superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5; lliure de
patògens, males herbes i contaminants, subministrada
en sacs 

m3

Subtotal... 40,54320 40,54320

0,634441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,47364
3,338954,00%DESPESES INDIRECTES

86,81259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,73m2 Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de
5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

FR3SZ0B4 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36730/R 24,860000,055A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,36730 1,36730
Materials:

20,46384126,320000,162BR3SZ0B1 =xPedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3t

Subtotal... 20,46384 20,46384

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,020511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,85165
0,874074,00%DESPESES INDIRECTES

22,72572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,00u Subministrament de Ligustrum lucidum Variegatum de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de
mides segons projecte

FR43Z0A2 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

121,15000121,150001,000BR43Z0A2 =xLigustrum lucidum Variegatum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra amb guix de mides segons
projecte

u

Subtotal... 121,15000 121,15000

COST DIRECTE 121,15000
4,846004,00%DESPESES INDIRECTES

125,99600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,00u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
segons projecte

FR43Z0A4 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

115,38000115,380001,000BR43Z0A4 =xGleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre segons projecte

u

Subtotal... 115,38000 115,38000

COST DIRECTE 115,38000
4,615204,00%DESPESES INDIRECTES

119,99520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00u Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 3 m
d'alçada, en contenidor 

FR43Z0A6 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

144,23000144,230001,000BR43Z0A6 =xLaurus nobilis piramidalis de 3 m d'alçada, en
contenidor

u

Subtotal... 144,23000 144,23000

COST DIRECTE 144,23000
5,769204,00%DESPESES INDIRECTES
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149,99920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20u Subministrament de Ficus pumila en contenidor de 3 lFR43Z651 Rend.: 1,000P- 168
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
2,120002,120001,000BR43Z651 =xFicus pumila en contenidor de 3 lu

Subtotal... 2,12000 2,12000

COST DIRECTE 2,12000
0,084804,00%DESPESES INDIRECTES
2,20480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,00u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides
segons projecte

FR45Z0A1 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

336,54000336,540001,000BR45Z0A1 =xQuercus pubescens de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra amb guix de mides segons projecte

u

Subtotal... 336,54000 336,54000

COST DIRECTE 336,54000
13,461604,00%DESPESES INDIRECTES

350,00160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,00u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra amb guix de mides segons
projecte

FR45Z0A3 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

159,62000159,620001,000BR45Z0A3 =xTilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de mides segons projecte

u

Subtotal... 159,62000 159,62000

COST DIRECTE 159,62000
6,384804,00%DESPESES INDIRECTES

166,00480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,65u Subministrament de Schinus molle de 3 m d'alçada, en
contenidor

FR45Z0A5 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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82,3600082,360001,000BR45Z0A5 =xSchinus molle de 3 m d'alçada, en contenidor u

Subtotal... 82,36000 82,36000

COST DIRECTE 82,36000
3,294404,00%DESPESES INDIRECTES

85,65440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata
d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

FR491633 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000BR491633 =xAbelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

u

Subtotal... 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
0,160804,00%DESPESES INDIRECTES
4,18080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,63u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l

FR4DN438 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,490003,490001,000BR4DN448 =xHedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 3,49000 3,49000

COST DIRECTE 3,49000
0,139604,00%DESPESES INDIRECTES
3,62960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18u Subministrament de Pittosporum tobira Nana, en
contenidor de 3 l

FR4GZF34 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000BR4GZF34 =xPittosporum tobira Nana, en contenidor de 3 lu

Subtotal... 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
0,160804,00%DESPESES INDIRECTES
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4,18080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,86u Subministrament de Syringa vulgaris d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

FR4HZP23 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,710003,710001,000BR4HZP23 =xSyringa vulgaris d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 3,71000 3,71000

COST DIRECTE 3,71000
0,148404,00%DESPESES INDIRECTES
3,85840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 3 l

FR4JHM3C Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,610003,610001,000BR4JHM3C =xViburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 3,61000 3,61000

COST DIRECTE 3,61000
0,144404,00%DESPESES INDIRECTES
3,75440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,41u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost, amb un contingut de matèria orgànica entre
un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa,
exempta de materials amb una granulometria superior
als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en
fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males
herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub
corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors
d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la
plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer
reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

FR61ZG69 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,69732/R 28,010000,132A012P000 =xOficial 1a jardinerh
6,92736/R 26,240000,264A012P200 =xOficial 2a jardinerh
8,70100/R 24,860000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,32568 19,32568
Maquinària:

17,82518/R 50,900000,3502C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
9,34090/R 32,210000,290C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
8,92290/R 42,490000,210C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
5,67996/R 43,030000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 41,76894 41,76894
Materials:

0,384771,670000,2304B0111000 =xAiguam3
62,6880039,180001,600B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt
18,410002,630007,000B7B137L0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no

teixit, lligat térmicament de 400 a 500 g/m2
m2

1,200000,800001,500BG22TB10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

17,9168040,720000,440BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

11,491207,980001,440BR3AC000 =xCondicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents, fertilitzants, oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

kg

Subtotal... 112,09077 112,09077

0,289891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,47528
6,939014,00%DESPESES INDIRECTES

180,41429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

FR662221 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25209/R 28,010000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,47232/R 26,240000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh
3,23180/R 24,860000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,95621 3,95621
Materials:

0,008351,670000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00835 0,00835



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,059341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02390
0,160964,00%DESPESES INDIRECTES
4,18486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €943,65u Partida alçada a justificar en concepte de manteniment
de l'enjardinament durant un any, inclòs el control de
males herbes, tractament de plagues i malalties, podes
per a formació d'enfiladisses, proteccions d'arbres amb
elements de fusta, replantació de les plantes que es
morin, incorporació d'adob si fos necessari i qualsevol
altra feina de manteniment que sigui necessaria. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

FRE6ZGCM Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

224,08000/R 28,010008,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
209,92000/R 26,240008,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh
274,48000/R 34,310008,000A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
198,88000/R 24,860008,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 907,36000 907,36000

COST DIRECTE 907,36000
36,294404,00%DESPESES INDIRECTES

943,65440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,02u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

FRZ22C23 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,12290/R 28,010000,290A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,20940/R 24,860000,290A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 15,33230 15,33230
Materials:

21,2200010,610002,000BRZ21C20 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

u

0,740000,370002,000BRZ22510 =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

u

Subtotal... 21,96000 21,96000

0,229981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,52228
1,500894,00%DESPESES INDIRECTES

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

39,02318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.546,02u Subministrament i col·locació de bolo de pedra
granítica, amb un volum entre 1 i 1,5 m3, amb els
cantells arrodonits.

G3J2Z920 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 4,67600 4,67600
Maquinària:

47,81000/R 47,810001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 47,81000 47,81000
Materials:

1.434,00000956,000001,500B044Z920 =xBloc de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, amb
els cantells arrodonits

m3

Subtotal... 1.434,00000 1.434,00000

0,070141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.486,55614
59,462254,00%DESPESES INDIRECTES

1.546,01839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,80U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH040003 Rend.: 1,000P- 182

 €642,49U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04001A Rend.: 1,000P- 183

 €786,99U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació d'enllumenat exterior. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04001B Rend.: 1,000P- 184

 €199,99U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de
regates i forats, neteja i en general tots els elements no
especificats en els amidaments i siguin neccesari per a
deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04003A Rend.: 1,000P- 185
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €115,31U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de
regates i forats, neteja i en general tots els elements no
especificats en els amidaments i siguin neccesari per a
deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04003B Rend.: 1,000P- 186

 €325,26U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de quadres eléctrics. Inclós obertura i tapat
de regates i forats, neteja i en general tots els elements
no especificats en els amidaments i siguin neccesari
per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH040042 Rend.: 1,000P- 187

 €545,94U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de poosta a terra. Inclós obertura i tapat de
regates i forats, neteja i en general tots els elements no
especificats en els amidaments i siguin neccesari per a
deixar la instal·lació totalment acabada.

HH040043 Rend.: 1,000P- 188

 €1.602,45U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH042002 Rend.: 1,000P- 189

 €1.051,15U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04202A Rend.: 1,000P- 190

 €156,21U Conjunt d'ajust del ram del paleta necessari per
l'instal·lació de distribució d'energia. Inclós obertura i
tapat de regates i forats, neteja i en general tots els
elements no especificats en els amidaments i siguin
neccesari per a deixar la instal·lació totalment acabada.

HH04202B Rend.: 1,000P- 191

 €10,30m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2194621 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,76000/R 19,520000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,76000 9,76000

0,146401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,90640
0,396264,00%DESPESES INDIRECTES

10,30266COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,24m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2194721 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,80800 7,80800

0,117121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,92512
0,317004,00%DESPESES INDIRECTES
8,24212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,92m Enderroc d'esglaó de qualsevol tipus, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K219Z511 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh
3,02850/R 20,190000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,95650 5,95650
Maquinària:

1,56500/R 15,650000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,56500 1,56500

0,089351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,61085
0,304434,00%DESPESES INDIRECTES
7,91528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.404,80u Retirada d'instal·lació aèrea d'enllumenat existent i
càrrega de runa sobre camió. Inclou la retirada de tots
els elements.

K21GZE01 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

386,56000/R 24,1600016,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
331,68000/R 20,7300016,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 718,24000 718,24000
Maquinària:

621,76000/R 38,8600016,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 621,76000 621,76000

10,773601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.350,77360
54,030944,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.404,80454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00U Instal·lació d'iluminació totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació,
memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com
s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització incloses les
taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de
registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials.
Composta per les següents partides :

K6000006 Rend.: 1,000P- 196

 €0,00U Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc.
tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització
incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

K6000026 Rend.: 1,000P- 197

 €0,00U Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació,
memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com
s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització incloses les
taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Industria. Composta per les següents partides :

K6000035 Rend.: 1,000P- 198

 €0,00U Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc.
tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització
incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

K6000072 Rend.: 1,000P- 199

 €425,11u Pilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetre,
col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra

KQ41Z003 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A0121000 =xOficial 1ah
3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,25600 13,25600
Materials:

395,00000395,000001,000BQ41Z003 =xPilona de pedra granítica, de 400 mm de diàmetreu
0,1751687,579300,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 395,17516 395,17516
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,331402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,76256
16,350504,00%DESPESES INDIRECTES

425,11306COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €375,65pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada
a justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en base
a l'estudi de Gestió de Residus, segons certificats de
residus i factures acreditatives de despeses
complementàries. L'import inclou la gestió de residus
de les terres sobrants i els residus generats durant
l'execució de l'obra. No inclou la gestió de residus dels
enderrocs dels vials existents.

XPA0ZE21

 €386,62pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per la Gestió de
Residus de l'obra, en base a l'estudi de Gestió de
Residus, segons certificats de residus i factures
acreditatives de despeses complementàries. L'import
inclou la gestió de residus de les terres sobrants i els
residus generats durant l'execució de l'obra. No inclou
la gestió de residus dels enderrocs dels vials existents.

XPA0ZE23

 €5.575,59pa TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA_Partida alçada
a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut

XPA0ZSS1

 €5.925,21pa C/ MAJOR_Partida alçada a justificar per a la seguretat
i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi de
Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut

XPA0ZSS2

 €3.086,49pa C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA_Partida alçada a justificar per a la
seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic /
Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut

XPA0ZSS3

 €297,22pa C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE
L'AURORA_Partida alçada a justificar per la Gestió de
Residus de l'obra, en base a l'estudi de Gestió de
Residus, segons certificats de residus i factures
acreditatives de despeses complementàries. L'import
inclou la gestió de residus de les terres sobrants i els
residus generats durant l'execució de l'obra. No inclou
la gestió de residus dels enderrocs dels vials existents.

XPA0ZZ03
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Annex 12.  Vialitat en fase d'obra  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
1. Estat actual  
2. Proposta 
3. Fases d'obra 
4. Senyalització  
 
 
1. Estat actual. 
 
Actualment la vialitat és, separant-la per carrers i en rekació a la seva topografia, la següent: 
 
. Carrer Travessera: de baixada. 
. Barcelona: de sortida del Centre 
. Carerr Major: de pujada 
. Carrer Ferrer i Guàrdia: d’entrada cap al centre 
. Carrer Aurora: de pujada 
 
La trobada entre el carrer Ferrer i Guàrdia i Barcelona, acull un tram curt on es solapen les dues direccions. 
 
 
2. Proposta. 
 
Un cop finalitzats els treballs es preveuen mantenir els mateixos sentits de circul.lació que els que hi ha actualment. Només a la part 
alta del tram baix del c. Travessera es preveu col·locar una pilona mòbil permetent només l’accés rodat a un garatge existent des de 
l’Av. Catalunya. 
 
 
3.  Fases d'obra 
 
El projecte es planteja inicialment separat en 3 fases, tot i que es preveu la possibilitat d’ajuntar-ne la primera i la segona. Es 
separen segons els carrers i superfícies següents: 
 
 
 
FASE 1: Carrer Travessera i carrer de Barcelona.      Superfície:  1.967,84 m2 
FASE 2: Carrer Major.         Superfície;  2.086,55 m2 
FASE 3: Carrer Ferrer i Guàrdia i carrer Aurora.      Superfície:  1.081,41 m2 
 
 
F1+F2+F3:         Superfície:  5.135,80 m2   
 
Durant  tot el temps que duri l'obra es  preveu  eliminar la circul.lació rodada, permetent, si així l’obra ho permet, l’accés als 
aparcament existents a hores acordades amb antelació suficient. En cap cas es tracta d'una mobilitat crítica. Es farà especial 
atenció als aparcaments col·lectius.   
 
Dins de cada fase la mobilitat afectada pel propi desenvolupament de l’obra. Distingirem els següents moments, 
 

 Col·locació d’un provisional de aigua potable. No afecta la mobilitat 
 

 Col·locació del nou col.lector. En els àmbits afectats i durant el desenvolupament d’aquests treballs, les circulacions 
rodades no podran solapar-se amb l’obra. La circul.lació a peu ho podrà fer per la façana.  Un cop tapat aquest de manera 
provisional, 

 Obertura de rases de façana per a rèbrer els serveis i substitució dels claveguerons afectats. La mobilitat rodada i a peu 
podrà transcórrer pel centre del carrer quan es pugui. 

 
 Enderrocs restants i consolidació de la solera de formigó de 22. Es podrà transitar un cop el formigó hagi fet presa 

 
 Col·locació dels paviments de peces. Mobilitat prohibida i impossibilitada durant els 15 dies posteriors a la seva execució. 



 Protecció amb sauló del paviment d’artificial. 
 

 Col.locació ed paviment continu (asfalt). Mobilitat rodada restringida les primeres hores. 
 
 
3.  Senyalització 
 
Es preveuen dos tipus de senyalització: 
 

 Senyalització viària. Es recullen totes les senyals de trànsit que han de regular la mobilitat rodada dins  l’àmbit d’actuació. 
Per tal d’interferir minimament la qualitat d’un espai bàsicament peatonal, aquesta senyalització s’ha intentat que sigui el 
menys aparent possible tant en quantitat com amb manera de col.locar-se. 

 Senyalització informativa. On s’informa del tipus de mobilitat prevista dins d’aquest espai i de les bosses d’aparcament 
més properes.  

 
 
Els plànols adjunts detallen la senyalització prevista .  Plànol 07, Senyalització, Mobilitat i Neteja 
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Memòria descriptiva 
 
 

 Objecte i dades de l’estudi de seguretat i salut 
 
- Objecte 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a la seva aplicació durant la execució de les obres d’urbanització dels carrers 
Travesera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora del municipi de Parets del Vallès. Vallès Occidental 
 
- Àmbit i superfície de actuació. 
 
El projecte es planteja inicialment separat en 3 fases, tot i que es preveu la possibilitat d’ajuntar-ne la primera i la segona. Es separen 
segons els carrers i superfícies següents: 
 
 
FASE 1: Carrer Travessera i carrer de Barcelona.      Superfície:  1.967,84 m2 
FASE 2: Carrer Major.         Superfície;  2.086,55 m2 
FASE 3: Carrer Ferrer i Guàrdia i carrer Aurora.      Superfície:  1.081,41 m2 
 
F1+F2+F3:         Superfície:  5.135,80 m2 
 
. L’àmbit d’actuació queda reflectit en el plànol 01A  Índex i Situació. 
 
- Promotor 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut corresponent al Projecte d’Urbanització dels carrers Travesera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora 
del municipi de Parets del Vallès, al Vallès Occidental, es redacta per encàrrec dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
- Equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut i del Projecte. 
Els autors del present Estudi de Seguretat i Salut son Josep Miquel Roselló Jurnet y Manel Sangenís García, arquitectes, amb domicili 
professional en la Plaça de La Farga 2, baixos 1 de Barcelona. Els autors del corresponent  Projecte d’Urbanització  son també Josep 
Miquel Roselló Jurnet i Manuel Sangenís García, amb el mateix domicili professional. 
 
- Marc Legal. 
El Present document es redacta d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, publicat al  B.O.E. pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
- Pressupost 
El pressupost d’execució material total de l’obra es de 1.242.110,59 euros , sent el corresponent al capítol de Seguretat i Salut de: 
 
Fase 1:   5.603,99 €. 
Fase 2:  4.841,82 €. 
Fase 3:  4.358,03 €. 
 
- Duració de les obres 
 
El temps previst  d’execució de les obres està fixat en : 
 
El temps previst per a la realització de les corresponents obres d’urbanització és de: 
 
1. Fase 1 :   20  setmanes. 
2. Fase 2: 24  setmanes 
3. Fase 3 : 18  setmanes 
 



- Personal 
En el moment de màxima concurrència de personal en les diferents fases del procés constructiu, el número total de treballadors 
presents a l’obra es considera al voltant de 4 operaris per a cada carrer, entre el personal qualificat i el no-qualificat. 
 
- Centres assistencials 
 
 
C.A.P. més proper:   C.A.P Parets del Vallès.  

Av. Catalunya 127,    T. 93.562 16 89 
 
Hospital més proper.  Hospital de Mollet 
    Ronda Pinetons 6,   T. 93 563 61 00 
 



 Antecedents de l’obra 
 
 
Amb caràcter general la totalitat dels carrers es veuen afectats per: 
 
. Estat de l’urbanització precari donada la seva antiguitat 
. Secció de vial fora de tota normativa d’accessibilitat Vigent (Codi d’accessibilitat i Ordre VIV). Prioritat al vehicle rodat. 
. Presència de serveis aeris sense cap ordre. Pals als carrers. 
. En general l’arquitectura que defineixen aquests carrers és de poca qualitat, tret d’algunes edificacions històriques que caldria protegir 
i posar en valor.  
. Estat de la xarxa d’abastament d’aigua i del clavegueram deficient. 
. Enllumenat poc eficaç i deficient. 
. Pendents considerables en bona part dels carrers 
. En cap dels carrers hi ha presència de verd, més enllà del procedent, excepcionalment, de finques privades 
. Pendent de resoldre el tema de la recollida d’escombraries i els criteris del control de la mobilitat a l’interior del Barri antic. 
. 
 
Separant per carrers: 
 
. Carrer Travessera. S’extén des del carrer Ferrer i Guàrdia FINS A L’Av. De Catalunya. El carrer es plega en la seva trobada amb el c. 
Barcelona. En aquest punt, actualment apareixen unes escales que resolen els pendents del gir. En el seu tram baix ressegueix el 
Centre Civic de Can Rajoler, des d’on s´hi accedeix.  Tè una amplada variable entre 7 i 7,5m amb un pendent considerable que en el 
seu tram alt és del 8%  i en el baix del 13%. Al llarg del seu recorregut apareixen una sèrie d’accessos a aparcaments privats. En el 
tram alt, banda Barcelona, apareix un estrt passatge privat, sobre el que no es preveu intervenir. No apareix  cap tipus de vegetació. En 
el seu tram baix, davant del Centre Cívic les edificacions són baixes amb presència de verd privat.  
 
. Carrer Barcelona: L’àmbit de projecte abasta des del c. Travessera fins al carrer Migdia. Es tracta d’un carrer de secció variable entre 
5 i 7m amb un pendent accessible del 4% i que esdevé un itinerari clar de sortida del barri Antic. . En la seva trobada amb el c. Ferrer i 
Guàrdia apareixen unes escales enjardinades que resolen els pendents dels girs.  La façana de la banda Riu (el Tenes) presenta 
discontinuitas tipològiques i d’alçades que espongen el carrer de llum i sol. Sobre la zona central d’aquesta mateixa façana existeix un 
passatge privat amb accés a un aparcament sobre el que no es preveu intervenir. 
 
. C. Major: L’àmbit de projecte abasta des del passeig Lluis Companys fins a la placeta del c. Barcelona. Es tracta de l’eix socio 
econòmic històric més important del poble. És el carrer de més amplària del barri entre 8.50 i 9.00m. Els seus pendents són variables i 
destacables: el tram baix és del 8% i el tram alt del 10%. A l’alçada del c. Ferrer i Guàrdia apareix un esponjament de l’edificació que 
genera una placeta amb desnivells: es tracta de la coberta d’un aparcament privat amb ús públic, sobre la que no es preveu intervenir. 
En el seu tram alt el carrer fa un petit gir que el caracteritza tancant les visuals sobre si mateix. En tot el tram baix i fins el c. Empordà 
no apareix cap aparcament privat 
 
. C. Ferrer i Guàrdia:  s’extén des del c. Major fins al c. Barcelona. Es tracta d’un carrer rectilini, amb pendent accessible i d’una 
amplada de 6,60m. La seva banda de muntanya preserva un cert caràcter de barri antic, amb casetes de planta baixa i pis que caldrà 
potenciar. En aquesta mateixa banda també hi apareix un passatge privat sobre el que no es preveu intervenir. El carrer dóna accés a 
un seguit destacable d’aparcaments privats. El seu pendent varia entre el 2,5 i el 4% 
 
. C. Aurora: carrer curtet que va del c. Ferrer i Guàrdia al c. Barcelona. La seva amplada està al voltant dels 6.20 m. i el seu pendent és 
del 9,7% Des d’ell s’accedeix a diferents aparcaments privats. 
 
En resum, en superfície, tant la definició de les rasants, com l'estat dels encintats i paviments de tots els carrers demanen una 
intervenció que les replantegi, millori la seva accessibilitat i afegeixi el caràcter demanat a l'espai públic. En relació a les xarxes de 
serveis constatar que calen portar a terme millores generalitzades; el present projecte en concreta el seu abast. 
 
 

 Característiques de l’obra 
 

Les solucions plantejades donen resposta a tres temes cabdals en un barri Antic. 
 

Mobilitat 
 
 Aspectes generals. Es planteja la conveniència de la total vianalització del Nucli Antic de Parets, de tal manera que qualsevol decisió 
anirà encaminada a minimitzar la presència de vehicles a motor. Només la necessitat de satisfer l’accessibilitat als aparcaments dels 

veïns, urgències, recollida de brossa i càrrega i descàrrega en serien les excepcions. En aquest sentit, els “bucles dissuassoris” seran 
les eines que ajudaran a definir la mobilitat interior al Barri Antic. 
 
 Per tant, donat que les Intensitats de circul.lació esdevindran baixes (tret de la part alta del C. Major), no caldrà segregar en 
cap cas vianants i vehicles. La segregació serveix per a protegir i donar seguretat al vianant però entorpeix la mobilitat, especialment en 
espais que esdevenen d’activitat social i comercial prioritària.  
 

L’obligada  presència d’un cert volum de vehicles a la part alta del c. Major motivada per: l’accés a l’aparcament d’un edifici d’habitatges 
gran, el mateix disseny de les plantes baixes que no permet la presència d’un comercial important i la necessitat de donar sortida als 
carrers Ferrer i Guàrdia, Via de Piquer i c. de l’Empordà, planteja la conveniència que automòbils i vianants convisquin en aquest tram. La 
proposta d’emplaçar-hi uns escossells realçats per a la plantació permetrà  clarificar l’ús del carrer sense segregar-lo amb encintats. Els 
sentits de circul.lació proposats dins l’àmbit d’actuació es detallen en el plànol corresponent. 
 
Control Accessos. Per tal de garantir que els vehicles que accedeixin al Nucli Antic de Parets siguin només els autoritzats caldrà que 
l'Ajuntament concreti la millor manera d'implementar-ho. En qualsevol cas no es preveuen les pilones retràctils i els problemes de 
manteniment i accidents habituals. 
 
 Aparcaments.  El nombre de places d’aparcament que actualment ocupen els carrers inclosos dins l’àmbit d’actuació és d’uns 47 cotxes, 
que es reparteixen així: 
 
. c. Major:    23 cotxes 
. c. Travessera:   11 cotxes 
. c. Barcelona:       0 cotxes 
. c. Aurora          3 cotxes 
. c. Ferrer i Guàrdia   10 cotxes 
 
 
A aquesta quantitat caldria sumar-hi les que hi ha a la resta del Nucli Antic. La totalitat d’aquestes places caldria reubicar-les fora d’aquest 
àmbit, en els espais que el PMU preveu i situats a una distància inferior als 500m. 

 
 Càrrega i descàrrega. No es preveuen reservar espais exclusius a aquest efecte donat que ni acaben conferint al nucli antic la imatge que  
els hi correspon ni acaben resolent de manera eficient aquestes necessitats. Es preveu un sistema de  “franges horàries” de lliures accés a 
tal efecte i amb una durada no superior a 20mn. Les franges podrien ser: de 7:00 a 10:30 AM/ 2:00 a 4:00 PM / 8:30 a 10:00 PM), de 
manera genèrica. En el cas del carrer Major es poden restringir més, si cal . 

 
 Tipologies de carrers. 

 
Les seccions de carrer que tenim són: 
 
. De 5.00m a 7.00m:   c. Barcelona.   
. De 6.00m a 6.50m:   c. Ferrer i Guàrdia, Aurora i Travessera (tram de dalt). 
. De 7.00 a 7.50m:      c. Travessera  (tram de baix).  
. De 8.50m a 9.00m:   c. Major .  
 
A  efectes de mobilitat tots els carrers del casc antic que hagin de suportar algun tipus de mobilitat rodada a motor, aquesta convindrà  que 
sigui d'un sol sentit amb independència de la seva secció; d’aquesta manera es millora tant la seguretat del vianant com el caràcter del 
carrer. 
 
Per tal de disminuir espai per al cotxe i/o evitar l’aparcament, no es preveu la col·locació de pilones, donat que aquests obstacles no 
aporten, en aquesta tipologia de carrers, ni major seguretat ni un ús mes eficient del carrer, per contra, empitjora notablement el paisatge 
del nucli urbà.  Genèricament, es proposa actuar des d’una bona  senyalització i la disciplina urbana. 
 
Les noves seccions  proposades queden detallades en la documentació gràfica. 

 
 

 La singularitat del centre històric des del paisatge urbà 
 
 
Dotar de caràcter als carrers del nucli antic de Parets del Vallès i es especial, estimular l’activitat cívica i comercial del C. Major, es preveu 
portar-ho a terme amb les següents estratègies: 



 
 La secció hidràulica del carrer. Es proposa una secció en recollida central, amb rigola diferenciada. Amb el mateix material que aquesta es 
preveu pavimentar una franja enganxada a la façana que acull els serveis soterrats. 
 
 El verd al centre històric. La presència de verd al nucli antic dels pobles, als seus carrers, ha tingut sempre un protagonisme accidental, 
puntual. En determinat llocs, allí on les geometries del carrer ho permetien apareixia un arbre, en una reculada de les alineacions un roser 
d’emparrar, un veí que ha deixat els testos d’aspidistres al carrer, els balcons.  El projecte proposa actuar en la mateixa direcció. 

 
Visuals i Perspectives. Els carrers del nucli antic tenen uns punts d’especial interès, que els hi atorga bona part del seu caràcter. Es tracta 
dels seus finals, de les seves visuals emmarcades per la perspectiva que genera la pròpia edificació. Els encreuaments esdevenen espais 
especials, racons urbans on el carrer es singularitza.  Controlar i reforçar aquests espais esdevé un dels objectius d’aquesta proposta. En 
aquest sentit i lligant aquesta inquietud amb la de l’apartat anterior (el verd) la proposta planteja tres operacions clau: 
 
. Plantar espècies arbòries de port mitja i piramidal en punts estratègics del viari: Sorbus, Ligustrum, Quercus, Malus, Tilies, Ulmus...en les 
seves varietats “Fastigiata”, “Columnaris”, quan la seva posició així ho recomana (veure plànol) 

 
. Es proposa emprendre iniciatives dirigides per l’Ajuntament que,  a través de mecanismes de participació ciutadana, permetin que des de 
la iniciativa privada  es porti el verd al carrer mercès als testos, balcons, plantacions puntuals 

 
. Al carrer Major aquesta operació anirà lligada a aspectes de mobilitat i ús comentats. Val a dir que donat que es tracta d’un carrer amb 
una traça corba i assolejament molt diferent a cada costat, el cantó paisatgísticament recomanat per a la plantació arbòria correspon a la 
banda de major radi, es a dir la banda més al nord, la visualment més present i la millor solejada. Les terrasses es preveuen concentrar a 
aquesta banda del carrer. 
    
 La porta al paisatge obert i connexió a altres barris. El punt d’arribada del c. Major als entorns de la masia de Can Serra és un punt de 
transició urbana d’un gran potencial. Arrenjar aquest espai, avui interromput per una comunicació poc directe a una banda i un talud de 
terra a l’altre sembla força recomanable per tal de consolidar els objectius estratègics  de comunicació cívica d’aquest eix. 
    
 La balconada al paisatge obert. La trobada del carrer de Barcelona amb els carrers Ferrer i Guàrdia, Barcelona i Migdia coincideix amb una  
obertura en balcó del nucli Antic cap al riu Tenes i espais no residencials del poble. Tot i que aquesta indret queda majoritàriament fora de 
l’àmbit, demana un  d’estudi més ampli, de tal manera que no es condicionin futures actuacions, com podria ser a possibilitat de portar a 
terme unes escales que comuniquessin directament per aquest punt el nucli Antic i els espais d’equipament que trobem sobre l’Avinguda de 
Catalunya. També pren especial importància resoldre aquest encreuament en funció de la mobilitat proposada. Aquesta proposta, tot i que 
contempla que l'actual doble sentit del c. Migdia no invalida la seva futura correcció a un sol sentit. 
 
 Els equipaments de referència. Qualsevol decisió que es prengui en relació a l’urbanització haurà d’incorporar una visió unitària i coherent 
amb la dels paisatges urbans propers a l’Església, l’Ajuntament, el Centre Cívic/ Biblioteca Can Rajoler. El plantejament de la present 
proposta s’ha fet en aquest sentit. 
 
 Terrasses i ocupació de l’Espai Públic. La importància que té que des de l’Ajuntament es controli com s’ocupa  la via pública és 
fonamental  per tal de garantir que aquesta es faci d’acord amb objectius d’ordenació i imatge urbana desitjada. Es proposa regular a través 
d’una Ordenança específica del Nucli Antic que reguli diferents aspectes del paisatge Urbà. Un d’ells ha de ser les terrasses. N’hi ha 
d’altres: Mobiliari urbà, retolació, tendals, aparells d’aire condicionat, roba estesa, tractament de mitgeres... 
 
 
 Criteris de manteniment i durabilitat 
 
   
 Aspectes generals. És evident que en el manteniment  de l’Espai Públic és on les finances municipals tenen una de les partides més 
delicades dels pressupostos. La present proposta  es fa en observança i coneixement de les estratègies que en aquest sentit  té, 
bàsicament, l’Ajuntament de Barcelona, on és evident que qualsevol petita decisió té unes conseqüències quantitatives molt importants. Per 
tant, sembla una bona estratègia compaginar els criteris municipals amb els plantejaments i experiències acumulats en una ciutat com 
Barcelona. Tot seguit es relacionen mecanismes que des d’aquesta òptica s’entenen com a claus: 
 
 La pavimentació. En aquest sentit es planteja, genèricament: Un paviment base d’asfalt negre acompanyat de llamborda de pedra artificial 
en els espais de girs i encintats de les façanes. Intervenir amb aquests dos materials optimitza les exigències de cost, durabilitat i imatge 
d’espais representatius. Les actuals lloses/llambordes amb que s'ha pavimentat el casc antic és la  llosa Vulcano de Breinco. 
 
 Sistema de recollida d’escombraries. Aquest projecte planteja l’absència de contenidors permanents i soterrats dins el Nucli Antic. Per altra 
part, la recollida porta a porta s’estima com poc eficient i costosa. Una opció que s’està demostrant eficaç és la d’una recollida selectiva 

amb plataformes mòvils en franges horàries i espais destinats a tal efecte que caldria acordar amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i 
empresa adjudicatària d’aquest servei. Els horaris de recollida proposats són:  abans de tancar els comerços i fins a les 12.00 PM. Es 
preveu que els serveis d’hosteleria podrien tenir un regim de recollida especial. L’Ajuntament implementarà el sistema que estimi més 
oportú. 
    
 Nova Xarxa de clavegueram. D'acord amb l'estudi fet per l'empresa Drenatges del Besós, qui en gestiona l'actual xarxa, el projecte proposa 
la renovació integral de bona part d'ella, tret de la corresponent al carrer Barcelona que es manté. Es preveu la substitució d'aquells 
claveguerons privats que estiguin en mal estat. Les característiques de la instal.lació són les demanades en el Plec de Drenatges del Besòs. 
 
 L’Enllumenat i el Reg.  Es tracta de dos serveis municipals. En relació a l’Enllumenat s’evitaran les columnes i es plateja la col·locació de 
lluminàries amb llumenera  de plaques multi-led que es comporten millor davant falles puntuals. La xarxa proposada es fa d'acord amb les 
directrius donades des dels ST de l'Ajuntament. Es preveu la col·locació d'un quadre i escomesa nova a l’Av. Catalunya a tocar de l’ET. 
D'acord amb les directrius facilitades pels ST de l'Ajuntament, no es preveu fer una xarxa de reg,tret de la col.locació de boques de reg 
donat que es preveu que es porti a terme a través d'una Plataforma cívica existent que actualmentja fa  aquesta tasca amb eficiència. 
 
  Companyies. Soterraments i Millores. 
 
Distigirem segons es tracti de: 
 

 Aigua (CASSA): Es porta a terme la seva renovació integral col.locant tubs de polietilè. El projecte Porta a terme l’obra civil 
necessària aixi com la col.locació d’un hidrant i d’una xarxa de boques de reg. 

 Gas: Xarxa existent.  No es preveu intervenir-hi. 
 Telefonia. Es disposa del projecte de Telefònica. El Projecte contempla els treballs corresponents a l'obra civil. 
 Telecomunicacions. El projecte preveu l'obra civil necessària 
 Endesa: Es disposa de projecte. es preveuen soterrar els creuaments i retrenar  per façana tota la xarxa. El projecte contempla 

l'obra civil necessària 
 
Per tal de garantir la bona conservació de les obres executades, caldrà signar amb les companyies un conveni on s’acordi no obrir els 
carrers durant un període determinat després que  l’Ajuntament hagi rebut qualsevol fase de l’urbanització del Barri Antic. 

 
 
 
Descripció de les obres projectades. 
 
Les obres a portar a terme seguiran, de manera esquemàtica, i per a cada fase el següent procés: 
 
- Informació als diferents serveis de l'inici de les obres, preparant i posant data a les seves actuacions. 
- Informació als veïns afectats de l'inici de les obres segons criteris de l'Ajuntament de Parets. 
- Senyalització i tancament de la totalitat del carrer afectat , garantint exclusivament el pas de veïns i tancant el pas a qualsevol vehicle. 
- Enderrocs dels actuals paviments i elements urbans existents. 
- Actuació sobre els serveis existents i nous: Aigua, Clavegueram, Endesa,  Telefònica, Telecomunicacions i Enllumenat. 
- Formanció de ferms i paviments. protecció de pas segons paviment. 
- Col.locació de l'enllumenat,  plantació i mobiliari respectivament. 
- Senyalització vertical i horitzontal 
- Obertura de l'obra al vianant 
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Compliment de las disposicions mínimes  de seguretat i salut 
 
 
DEMOLICIONS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
  
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements a enderrocar. 
   
1.2 Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic).   
Demolició per mètodes mecànics: 
 demolició per arrossegament. 
 demolició per empenta. 
 demolició per entibament. 
 demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
  
1.3 Observacions generals :  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un 
projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la 
demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i 
incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 
- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-
lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions 
degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra entre 
mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 
  
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
 Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de material 
reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales 
mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i 
de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de 
runes i la previsió de vies d’evacuació.  
 
 
 
 
DEMOLICIÓ  MANUAL 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
  
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment 
(pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de 
trabuc ”dumper”, etc.). 



1.2 Descripció: 
 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 
1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
2.- Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, que portarà les 
runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant 
del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb 
la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant màquines de 
moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
  
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
  
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials 
reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 
DEMOLICIÓ MANUAL 
 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, 
del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir 
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 

 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel nivell de soroll. 
 
DEMOLICIÓ  MANUAL 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
 
Abans de la demolició : 
 
 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de demanar 
permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 
 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol 
altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 
 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
 S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
 S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols durant  la 
realització dels treballs. 
 S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació 
de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
 Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció d’enderrocs. En la 
part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar 
el pas als vianants. 
 Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors, que es 
retiraran periòdicament mitjançant camions. 
 Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si aquestes 
progressen. 
 Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el treball 
necessària. 
   
Durant la demolició : 
  
 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense 
que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 
 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns murs 
perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o 
fins que es restitueixi l’edificació. 



 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons 
anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots 
dos extrems. 
 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres, 
s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 
 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida per 
ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 
 Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat als 
perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport 
mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
 En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran resistència, amb 
la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
 L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de recolzament. 
Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 
 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats 
amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
 No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 
mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o 
altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per aquestes. 
 Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 
 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
 A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de 
seguretat i granota de treball. 
 En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest emprarà 
guants de cuir. 
 En cas que es generi pols es regaran les runes. 
 En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d’emprar 
mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 
contraimpactes mecànics. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants de 
cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
  
Després de la demolició : 
  
 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles lesions 
que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de 
mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre 
com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de 
manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  
aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 . Granota de treball. 
 
 



 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
  
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 
Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
 
 
  
  

1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per aquest motiu s’ha de: 
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de 
circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, 
maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos 
d’accidents possibles. 
 
 
 
BUIDATS 
 
1.- Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
    
1.2 Descripció : 
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del buidat. 
Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent  calcularà el 
talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es 
pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  
2. Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
3. Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
4. Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
5. Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
II- Excavadores. 
III- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla): 
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 
 
 
BUIDATS 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir 
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 



 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA               LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al nivell de soroll. 
 
 
 
BUIDATS 
 
3.- Norma de Seguretat 
  
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
 S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de moviment de terres. 
 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, complementàriament, 
en els talls d’obra on calgui. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins 
(aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una certa 
inestabilitat. 
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, 
convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment 
ancorat.  
 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la 
circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol 
indicatiu de sortida de camions. 
 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la rampa.  
 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i 
especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (línia 
elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat 
d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop 
dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 
 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular 
modular. 
 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada 
corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 cm. 
 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la 
part exterior de la cabina del conductor. 
 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, guants, 
cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que 
puguin haver sorgit a causa del buidat. 
 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 
incorporada a una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
BUIDATS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 
cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a  màxim. 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
 



 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  
aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
BUIDATS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
RASES I POUS 
 
1.- Definició i descripció. 
  
1.1 Definició: 
  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció : 
   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat 
artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les característiques del 
terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
IV- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
V- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
VI- Operaris pels treballs d’estretament. 
VII- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 
RASES I POUS 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir 
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 



 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
 
RASES I POUS 
 
3.- Norma de Seguretat. 
   
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien .. 
 
PROCÉS 
Rases 
 
 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la corresponent 
experiència. 
 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 
1,30 m. sota la rasant. 
 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en 
l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors quan estiguin afluixats. 
Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques 
com pluja o gelades. 
 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran 
per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament 
calculats i situats a la superfície. 
 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta 
operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 
 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui 
suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui 
d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada 
petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals 
on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a 
l’excavació d’aquesta rasa. 
 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament 
del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat 
suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 
 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar 
l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, 
ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 
2 m. de la vorera del tall. 
 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents. 
 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que 
s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial 
del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, 
barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que 
puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 
 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies 
elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa 
distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 
tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans 
d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  
 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el subministrament 
elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la 
mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el 
reblaniment de les bases al talús. 
  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de seguretat 
convenientment lligat. 
 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 
 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, 
incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls 
que sigui precís. 
 
 
 
Pous 
 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   
 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la 
vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 
 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions  exigides a 
la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 
deguda experiència. 
 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació dels 
treballadors. 
 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura que es 
pugui, contra la caiguda d’objectes. 
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del pou. 
 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, disposarà 
d’una il·luminació d’emergència. 



 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  de seguretat  
instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui 
observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat 
convenientment  lligat. 
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del 
pou. 
f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no es pugui 
desfermar . 
g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui enganxar i 
desenganxar el cubell sense cap perill . 
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de 
treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb 
un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant de manera 
que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 
 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant 
punts de llum destellants.  
 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 
 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 
elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, substituint-les  
posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 
incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls on 
sigui precís. 
Elements Auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la 
normativa següent: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 

RASES I POUS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
     
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
RASES I POUS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



FONAMENTS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de 
l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 
  
1.2 Tipus de fonamentació: 
  
Es classifiquen en dues famílies: 
- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 
- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 
En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 
  
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada 
del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la 
fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la fonamentació. 
 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins de circulació de maquinària, 
zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, 
maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents 
possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar per evitar 
l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
 
 
SABATES 
 
1.- Definició i descripció. 
     
1.1 Definició: 
 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies d’estratigrafia 
sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 
1.2 Descripció: 
 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o  
esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop anivellada la 
rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte d’execució 
material. 

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
  
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al 
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
SABATES 
 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els 
citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 
 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la 
serra circular. 
(28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
SABATES 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 
 Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 



 S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de cimentació. 
 En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   
PROCÉS  
- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 
- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les inclemències 
atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de treball. 
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es 
retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es 
disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  
- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran 
convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids 
poden ser causa  d’accident. 
- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment 
ancorades. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de manera 
complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 
- S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les aigües. 
- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant 
qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 
- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, botes 
de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 
- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta L’operari conductor 
del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
   
   
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
SABATES 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 

- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa assenyalada en 
aquesta activitat : 
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap.  
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris establerts 
per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
SABATES 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
 Cascos. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 
- Treball amb armadures (operaris)  : 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
- Treball de formigonat : 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
PAVIMENTS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments : 
 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o artificial, 
ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de fibres 
naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 
 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior de la 
qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 



 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de 
morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de 
ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per 
evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 
 
 
PAVIMENTS 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
 tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de 
formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 
 
 tipus de revestiments flexibles:  
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb 
ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per 
la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant 
toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà 
mitjançant el carretó elevador. 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 operadors de grua. 
 enrajoladors i d’altres. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,  
carretó elevador, toro, etc.  
 Estris. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
 

PAVIMENTS 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir 
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l’esmoladora 
angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
 
 
 
 
PAVIMENTS 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de 
poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 



 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors 
(balconeres, cornises, etc.) 
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de protecció de 
la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, 
es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 
precaució de no posar el peu sota el palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell. 
 
Peces rígides 
 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols 
neumoconiòtiques. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma 
del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de 
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona 
de tall. 
 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment 
fetes les vorades. 
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament i 
no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar accidents 
per vessament de la càrrega.  
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament 
amarrades per evitar vessaments. 
 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades. 
 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant” 
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers 
de vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina 
“desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser eliminats 
immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, 
botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la 
càrrega i lumbàlgies. 
 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, per 
prevenir de caigudes al mateix nivell. 
 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes 
nocives (o explosives) per pols de fusta. 
 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia elèctrica. 
 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de la 
xarxa elèctrica”. 
 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als 
muntacàrregues. 
 
Flexibles 
 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar, 
situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per tal 
d’evitar incendis. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, evitant 
atmosferes tòxiques. 
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació constant. 
 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la 
formació d’atmosferes nocives. 
 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de 
dissolvents i al de productes plàstics) 
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del magatzem 
de productes plàstics. 
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i màscara de 
filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
 
 
 
 
 



PAVIMENTS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 
 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part 
central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
 Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
PAVIMENTS 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
 Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de 
regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions 
encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. 
que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la 
maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de 
repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es 
procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, 
maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de 
ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per 
evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del 
final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta 
freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
 
1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) 
i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de 
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, 
etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que hauran de tenir 
accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme 
la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 electricistes. 
 ajudes de maçoneria. 
 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I AUDIO-VISUALS 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir 
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
 
PROCÉS 
 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors 
(balconeres, cornises, etc.). 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc 
d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de 
la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
 Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar 
els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) 
es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en bon 
estat de manera immediata. 
 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que 
vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, 
que seran els últims a instal·lar-se. 
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar 
accidents. 
 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes, 
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
  
 Xarxa exterior elèctrica 
  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 



 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests elements més 
cinc metres. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi de 
circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a 
d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i 
superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als 
treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de 
tancament intempestiu. 
 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
 Reconeixement de l’absència de tensió. 
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, protecció 
facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de 
personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la 
banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les 
peces de protecció personal. 
 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
 placa d’identificació de cel·la. 
 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
 Esquema del centre de transformació. 
 Perxa de maniobra. 
 Banqueta aïllant. 
 Insuflador per a la respiració boca a boca. 
 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que 
es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de 
soldadura elèctrica EstAc5. 
 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues 
mòbils de ConMu4. 
 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre 
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 
1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la 
Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 
Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i 
una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a 
mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 
convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim. 
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part 
central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
- Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 



- Perxa aïllant. 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), 
distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per 
un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 
 
 
1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme 
la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 lampistes. 
 paletes. 
 operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora 
elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d’aigua. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiõ, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir 
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer regates. 
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3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
Xarxa interior  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  



 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 
d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de 
la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-
femella.  
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els 
riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de 
manera immediata. 
  
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega 
serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 
 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les 
vies de pas intern. 
 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i il·luminació 
artificial si fos necessària. 
 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, 
l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 
 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així el 
risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 
 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat 
l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu 
vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que 
haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  
 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant 
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No 
fumeu”. 
 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés. 
 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els parapets o 
baranes definitives. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb 
vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si 
calgués. 
 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus americà) o de 
neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 
Xarxa exterior 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim. 
- Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 
 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
MEDIS AUXILIARS 
 
Oxitallada 
 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 
les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o 
pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que aquestes es 
trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així 
possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas  del gas i  portar el 
carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca quantitat, donat 
que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 
- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb filtres químics 
específics pels productes que  vagi a cremar. 
- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada 
i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al 
magatzem de les bombones. 
 
 
Escales de mà. 
 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos 
metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la seva 
estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar 
moviments. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui 
possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de 
col·locar sota un ombràcul. 
 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de 
la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió 
hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 



 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, 
guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 
conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el 
transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o 
tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores autoritzats. 
Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i 
sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i 
anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la permanència 
d’operaris sobre el basculador. 
 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i 
bloqueig de les portes.  
 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada. 
 
 
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, s’hauran de 
calçar les rodes. 
 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló 
que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el transport 
d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a transport pel 
personal. 
 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
 
Retroexcavadora 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  
 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni la 
cullera aixecada. 
 
 
Planta de formigó 
 La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap a l’interior 
de l’obra. 
 Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
 En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes de 
seguretat. 
 L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
 Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
 Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins de 
accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
 Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  evitar moviments que 
pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada. 
 El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els interruptors 
diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 
 
 
Bombeig de formigó 
 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de moviment.  
 La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per 
possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
 Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es 
recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
 La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 
especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 
 Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de 
morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la 
mànega després del recorregut total del circuit. 
 En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada. 
 Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc 
abans de què  comenci el procés. 
 S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra 
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
 Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 
 
Serra circular 
 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà 
només una sortida per les llimadures. 
 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  



 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 
entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
 S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions 
d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 
 
Armadures 
 S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
 L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en 
la seva manipulació. 
 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
 En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos de 
l’obra. 
 L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima 
directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el 
taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 
 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
 Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
 Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 
diferencials i magnetotèrmics. 
 Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
 El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives. 
 En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 
 
Grues i aparells elevadors 
- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte 
eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o trencaments de 
qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents 
dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra legislació 
vigent : 
 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva Manutenció. 
 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 
 
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 
 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la realització del 
forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 
 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva protecció diferencial i 
magnetotèrmica. 
 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa 
ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 
 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a 
l’accés a les parts mòbils internes. 
 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  tot  ressaltant la 
càrrega màxima que es pot elevar. 

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de 
material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 
 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.  
 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de trencament : càrrega 
d’elevació x coeficient de seguretat (4). 
 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels 
corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola 
del ganxo. 
 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 
 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.  
 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 
 
Carretó elevador 
 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada 
correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  altres vehicles que el 
precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega que es 
transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 
 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances reglamentàries. 
 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor  estigui parat, 
els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de 
deixar en la posició més baixa. 
 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps.  
Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les dues 
forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol 
incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 



- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la 
pendent màxima recomanada serà del 5%. 
 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre 
les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb  el fre 
posat. 
 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res que pugui 
fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de 
descens de la mateixa. 
 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar-
lo fora de servei. 
 
 
 
 
Formigoneres pasteres 
 
 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 metres 
de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el résc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  
de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 
 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  “ ÉS 
PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels 
carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera 
pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, 
corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un 
balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar moviments 
que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 
 
Bombament del morter 
 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, baixant-se les parts que 
siguin susceptibles de moviment. 
 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari especialitzat, per 
evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 
 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant masses de morter 
de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la sortida de la 
mànega després  del recorregut total del circuit. 
 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a continuació la 
canonada. 
 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, allunyant-se del 
lloc abans d’iniciar-se el procés. 

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la màquina es 
realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 
 
 
 
Grua mòbil 
 
Caldrà tenir present : 
 Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
 No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  tècnica complementària 
MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
 
 
 
Passarel·les 
 
 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat 
(passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i 
electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i 
tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 
  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers 
individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  cada 25 
treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els 
mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, perquè el 
treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de les 
instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de 
construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes 
instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 



 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada moment la 
idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin 
estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles 
aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
destellants durant la nit.  
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juny de 2017 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte. Manel Sangenís Garcia, arqte. 
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Plec de Condicions Particulars  PART I   (ESS) 
 
 
 
 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i 
en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons 
el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el 
contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del 
mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les 
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes 
per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes 
d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a 
l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en 
el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
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 seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord 
amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels 
treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà 
recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i 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 salut 
durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides 
per la direcció facultativa. 



Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà 
de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i 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 hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així 
com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels 
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el 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 copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent 
abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos 
necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix 
l'article del RD 1627/97. 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plec de Condicions Particulars PART II   (ESS) 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ 
DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 
15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny 
de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 
1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor 
parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de 
Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 
2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 
d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre 
de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 
d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN 
RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL 
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 
1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS 
MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 
25 d'Octubre de 1997. 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 
1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 



Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: 
B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de 
Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de 
Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions 
B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 
4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció 
B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació 
O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 
11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 
20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per 
R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril 
de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, U.N.E.-E.N.  458: 1994 

us,precaucions de treball i manteniment. 
  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 
protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu 
de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements 
de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu 
anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions 
per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions 
roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de 
màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-
se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció 
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules 
per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  



Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació 
radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament 
dels materials a l'impacte de petites partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat 
per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva ( Art. 15 a la L. 31/1995 ) : 
 
1. Evitar riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar al feina a la persona, en particular a la que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar l feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes 
a la salut. 
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perillo no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar les mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
Promotor. 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per si 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 
 

1. Designar el tècnic competent per a la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui 
convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la 
documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar 
als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de la Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes las fases de l’elaboració del projecte i de 
preparació de l’obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l’inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l”’Avís Previ” davant de l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots el agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de 
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix equivalent. 
 
 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut qualsevol persona física legalment habilitada 
pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. Es designat pel promotor en qualitat de 
Coordinador de Seguretat:  

a.- En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o  
b.- Durant l’execució de l’Obra.  

El Coordinador de seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte: 
 
El Coordinador de seguretat i Salut  en fase de Projecte, es designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin 
varis projectistes. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte segons el R.D. 
1627/1997 són les següents: 
 
1. Vetllar per a que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els “Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de seguretat i salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a.- Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 
que es desenvolupin simultània o successivament. 

b.- Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d’Obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, així com les previsions i 
informacions útils per efectuar el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l’estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en que intervé més d’una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra segons el R.D: 1627/1997, són els següents: 
 
1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995): 

a.- En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball 
que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament. 

b.- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i dels treballadors autònoms, 
apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra, i en particular, en les tasques o activitats al que es refereix l’article 
10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 



b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d.- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e.- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 

de matèries o substàncies perilloses. 
f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h.- L’adaptació, d’acord a l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 

treball. 
i.- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j.- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PPS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s’hi haguessin introduït: La 
Direcció facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació del coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcte dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra respondrà davant del promotor, del compliment de la seva funció com 
staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i subministradors d’equips, 
eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
Projectista. 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent 
redacta el projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l’autor d’aquest, 
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el projecte es 
desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis generals de 
l’Acció Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995), prendre les decisions tècniques, constructives i d’organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treballs durant l’execució de les obres. 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
 
 
Director d’Obra. 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat. En 
el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització 
del control de qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels 
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels medis auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
al Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i assistència les instruccions necessàries per 
a la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrada previstes en 
el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat eventuals modificacions del projecte, que 
vinguin exigides per la marxa de l’obra i puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
l’existència de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat i salut, amb els visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials si la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i salut de l’obra finalitzada, per lliurar-
la al promotor, amb els visats que foren preceptius. 
 
 
Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 
 
- Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís 
d’executar, en condicions de solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
- Subcontractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que assumeix contractualment davant el Contractista, empresari principal, el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i el Pla de Seguretat del Contractista, pel 
que es regeix la seva execució. 
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al projecte , directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut exigides en 
el Projecte. 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
3. Designar al cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per 
la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’Obra. 
9. Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1995: 

a.- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b.- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte si s’escau, les obligacions que fan referència 

a la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 



complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l’execució de l’obra. 

c.- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que 
far a la seguretat i salut de l’obra. 

d.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i si 
es el casa, de la Direcció Facultativa 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que correspon directament a ells o, si s’escau als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les 
mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subscontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, 
per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subscontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els mitjans 
necessaris de coordinació. 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (Seguretat Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l’obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador  i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà 
l’esmentada funció a altre tècnic. Cap d’Obra amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 
l’obra. 
18. El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les activitats preventives incloses al present 
Plec i el seu nom figurarà al Llibre d’Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en el seu cas, l’incompliment de les 
mesures preventives, a l’obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l’específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Protecció Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de material, ordre d’execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, 
aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d’estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l’Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la 
realització de tot el treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altre designada l’efecte, ‘s’entendrà que l’Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència 
de qualsevol altre requisit formal.  
22. L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l’emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretat necessàries, etc. I no podrà al·legar en el futur 
ignorància d’aquests circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i /o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l’entrada, per a evitar l’intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i 
l’organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra. 
27. El Contractista haurà de disposar d’un senzill però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, en previsió d’incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d’obra, a tercers o mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
28. El Contractista i/o Subcontractista tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
29. La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de 
grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat 
i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritzi l’habilitació avalant la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
30. Tot operador de grua mòbil haurà d‘estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementària ”MIE-
AEM-4” aprovada per R.D. 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l’Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treball de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
31. El delegat del Contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i 
cadascunes de les especificacions establertes a l’ITC ”MIE-AEM-4”. 
 
Treballadors Autònoms. 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense cap 
subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar parts o instal·lacions de l’obra.  
 
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 10 del R.D. 1627/1997 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors, l’article 29 , 1,2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme al deure de coordinació d’activitats empresarials establertes en l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha. 
8. Els treballadors de l’obra hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

a.- La maquinaria, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b.- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn de treball. 

 
 
Treballadors. 
 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè amb subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant l’empresari, 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell..  
 
 



- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. el deure d’obeir les instruccions del contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut 
2. El deure d’indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el 
Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treballen cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat dels seus companys o tercers aliens a 
l’obra. 
8. Té dret de fer us i el fruit de unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal de l’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
 
 
 
Barcelona, juny de 2017 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte. Manel Sangenís Garcia, arqte. 
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A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
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3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
C. EXCAVACIÓ 
1. Col.locació de la capçalera. 
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells. 
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament  
 per a evitar el vinclament dels panells. 
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora  
 s´extreuen els panells. 
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4. Presa de terra 
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6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
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8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
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11. Anell en el fons de l´excavació 
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13. Circuit de posada a terra 
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 retardat per a alimentar els diferents muntants. 
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2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
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6. Anell protector soterrani. 
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PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

4,0005,13 20,52

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,0006,17 24,68

3 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 - 3)

4,00019,77 79,08

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

4,0000,65 2,60

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 - 5)

4,0001,55 6,20

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)

4,00011,99 47,96

7 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques (P - 7)

4,00013,00 52,00

8 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

4,00024,12 96,48

9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 1,00021,36 21,36

10 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 - 10)

4,0007,38 29,52

11 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 - 13)

4,00013,81 55,24

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 11) 4,0002,57 10,28

13 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 - 12)

4,0005,84 23,36

14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 14)

1,00017,18 17,18

TITOL 3TOTAL 01.01.01 486,46

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

303,0002,32 702,96

2 HBC1ZAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb 13,000107,02 1.391,26
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energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

39,00026,93 1.050,27

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

48,0005,54 265,92

5 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 - 16)

14,4005,49 79,06

6 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 - 17)

5,0007,44 37,20

7 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

1,00057,70 57,70

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

1,00052,00 52,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 3.636,37

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA01
TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 24)

0,323970,49 313,47

2 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
, per a 4 usos (P - 26)

0,323976,80 315,51

3 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos
(P - 28)

0,323833,18 269,12

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
(P - 25)

0,323201,89 65,21

5 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

0,323201,89 65,21
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 29)

0,323201,89 65,21

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

0,32323,73 7,66

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

0,32329,91 9,66

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

0,32399,05 31,99

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

0,32390,46 29,22

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

0,32354,05 17,46

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

0,323123,67 39,95

13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 36)

0,323122,93 39,71

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

0,32345,14 14,58

15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 10,00019,72 197,20

TITOL 3TOTAL 01.01.03 1.481,16

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/MAJOR02
TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

4,0005,13 20,52

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,0006,17 24,68

3 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 - 3)

4,00019,77 79,08

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

4,0000,65 2,60

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 - 5)

4,0001,55 6,20

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)

4,00011,99 47,96
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7 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques (P - 7)

4,00013,00 52,00

8 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

4,00024,12 96,48

9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 1,00021,36 21,36

10 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 - 10)

4,0007,38 29,52

11 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 - 13)

4,00013,81 55,24

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 11) 4,0002,57 10,28

13 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 - 12)

4,0005,84 23,36

14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 14)

1,00017,18 17,18

TITOL 3TOTAL 01.02.01 486,46

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/MAJOR02
TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

206,5002,32 479,08

2 HBC1ZAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

9,000107,02 963,18

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

28,00026,93 754,04

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

33,0005,54 182,82

5 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 - 16)

9,9005,49 54,35

6 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 - 17)

5,0007,44 37,20

7 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

1,00057,70 57,70

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

1,00052,00 52,00

TITOL 3TOTAL 01.02.02 2.580,37

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/MAJOR02
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TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 24)

0,387970,49 375,58

2 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
, per a 4 usos (P - 26)

0,387976,80 378,02

3 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos
(P - 28)

0,387833,18 322,44

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
(P - 25)

0,387201,89 78,13

5 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

0,387201,89 78,13

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 29)

0,387201,89 78,13

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

0,38723,73 9,18

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

0,38729,91 11,58

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

0,38799,05 38,33

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

0,38790,46 35,01
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11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

0,38754,05 20,92

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

0,387123,67 47,86

13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 36)

0,387122,93 47,57

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

0,38745,14 17,47

15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 12,00019,72 236,64

TITOL 3TOTAL 01.02.03 1.774,99

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,0005,13 25,65

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,0006,17 30,85

3 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 - 3)

5,00019,77 98,85

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

5,0000,65 3,25

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 - 5)

5,0001,55 7,75

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)

5,00011,99 59,95

7 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques (P - 7)

5,00013,00 65,00

8 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

5,00024,12 120,60

9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 9) 1,00021,36 21,36

10 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 - 10)

5,0007,38 36,90

11 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 - 13)

5,00013,81 69,05

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 11) 5,0002,57 12,85

13 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 - 12)

5,0005,84 29,20
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14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 14)

2,00017,18 34,36

TITOL 3TOTAL 01.03.01 615,62

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

177,0002,32 410,64

2 HBC1ZAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

8,000107,02 856,16

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

24,00026,93 646,32

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

49,0005,54 271,46

5 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 - 16)

14,7005,49 80,70

6 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 - 17)

5,0007,44 37,20

7 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

1,00057,70 57,70

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

1,00052,00 52,00

TITOL 3TOTAL 01.03.02 2.412,18

OBRA PRESSUPOST  ESS_PARETS01
CAPÍTOL C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA03
TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 24)

0,290970,49 281,44

2 HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
, per a 4 usos (P - 26)

0,290976,80 283,27

3 HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació

0,290833,18 241,62

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 8

elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos
(P - 28)

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
(P - 25)

0,290201,89 58,55

5 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

0,290201,89 58,55

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 29)

0,290201,89 58,55

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

0,29023,73 6,88

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

0,29029,91 8,67

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

0,29099,05 28,72

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

0,29090,46 26,23

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

0,29054,05 15,67

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

0,290123,67 35,86

13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 36)

0,290122,93 35,65

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

0,29045,14 13,09

15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 9,00019,72 177,48

TITOL 3TOTAL 01.03.03 1.330,23

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 %
Titol 3 01.01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3,29
Titol 3 01.01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 24,56
Titol 3 01.01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10,01

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACapítol 37,85

Titol 3 01.02.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3,29
Titol 3 01.02.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 17,43
Titol 3 01.02.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 11,99

01.02 C/MAJORCapítol 32,71

Titol 3 01.03.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4,16
Titol 3 01.03.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 16,29
Titol 3 01.03.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 8,99

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACapítol 29,44

100,00

NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 37,85
Capítol 01.02 C/MAJOR 32,71
Capítol 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 29,44

01 Pressupost  ESS_PARETSObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost ESS_PARETS 100,00

100,00

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 486,46
Titol 3 01.01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.636,37
Titol 3 01.01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.481,16

01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACapítol 5.603,99

Titol 3 01.02.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 486,46
Titol 3 01.02.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.580,37
Titol 3 01.02.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.774,99

01.02 C/MAJORCapítol 4.841,82

Titol 3 01.03.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 615,62
Titol 3 01.03.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.412,18
Titol 3 01.03.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.330,23

01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACapítol 4.358,03

14.803,84

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONA 5.603,99
Capítol 01.02 C/MAJOR 4.841,82
Capítol 01.03 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORA 4.358,03

01 Pressupost  ESS_PARETSObra 14.803,84

14.803,84

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost ESS_PARETS 14.803,84

14.803,84

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

14.803,84PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.924,5013 % DESPESES GENERALS SOBRE 14.803,84............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 14.803,84............................................................................... 888,23

Subtotal 17.616,57

21 % IVA SOBRE 17.616,57............................................................................................................... 3.699,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 21.316,05€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-UN MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS )



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

3 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

6 H1457520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

7 H1461122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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 plantilles i puntera metàl·liques

8 H1462242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Faixa de protecció dorslumbar9 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 H1483243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

11 H1489690

EUR
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ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

13 H1487460

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

Total

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

14 H148D900

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB C/MAJOR

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + BARCELONA 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 H152U000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 rases 2,000 50,000 0,250 25,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 45,000 0,250 22,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

T5 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#6 rases 2,000 25,000 0,250 12,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 60,000

C9 FASE 2 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T10 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#11 rases 2,000 160,000 0,250 80,000

C#*D#*E#*F#12 2,000 82,000 0,250 41,000

C#*D#*E#*F#13 2,000 68,000 0,250 34,000

T14 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#15 rases 2,000 126,000 0,250 63,000

C#*D#*E#*F#16 2,000 40,000 0,250 20,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 130,000 0,250 65,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G17
)

18 Subtotal 303,000

C#*D#*E#*F#20 ML DE LA FASE 1 A REUTILITZAR A
LA FASE 2

-60,000 -60,000

O SUMORIGEN(G1:G20)21 Subtotal "A origen" 303,000

TOTAL AMIDAMENT 303,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1ZAJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 UT % COMPARTIT
AMB C/ MAJOR

%
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

C#*D#*E#*F#3 MATERIAL_27 ml - (1x 4 ml) - (1x2 ml)
= 21 ml

1,000 0,500 1,000 0,500

C#*D#*E#*F#4 CASETA D'OBRA_24 ml - (1x 4 ml) -
(1x2 ml) = 18 ml

1,000 0,500 1,000 0,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 1,000

C7 FASE 1 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T8 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#9 176 ml - (2x4 ml) - (1x2 ml) = 166 ml 7,000 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#10 118 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 106 ml 5,000 0,500 2,500

T11 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#12 21 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 15 ml 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#13 53 ml - (3x4 ml) - (1x2 ml) = 39 ml 2,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#14 21 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 15 ml 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 90 ml - (3x4 ml) - (2x2 ml) = 74 ml 3,000 0,500 1,500

S SUMSUBTOTAL(G6:G15
)

16 Subtotal 10,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C18 FASE 2 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T19 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#20 160 ml - (3x4 ml) - (3x2 ml) = 142 ml 6,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#21 82 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 70 ml 3,000 0,500 1,500

C#*D#*E#*F#22 62 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 50 ml 2,000 0,500 1,000

T23 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#24 130 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 118 ml 5,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#25 126 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 114 ml 5,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#26 11 ml 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#27 40 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 34 ml 2,000 0,500 1,000

S SUMSUBTOTAL(G17:G2
7)

28 Subtotal 12,000

C#*D#*E#*F#30 UT DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-10,000 -10,000

O SUMORIGEN(G1:G30)31 Subtotal "A origen" 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1GFJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 UT UT ACCESSOS % COMPARTIT
AMB C/ MAJOR

%
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

C#*D#*E#*F#3 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 1,000 0,500 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 1,000 0,500 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 3,000

C7 FASE 1 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T8 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#9 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 4,000 0,500 8,000

C#*D#*E#*F#10 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 3,000 0,500 3,000

T11 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#12 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 8,000 0,500 16,000

C#*D#*E#*F#13 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 5,000 0,500 5,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G13
)

14 Subtotal 32,000

C16 FASE 2 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T17 TRAVESSERA

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#18 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 7,000 0,500 14,000

C#*D#*E#*F#19 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 7,000 0,500 7,000

T20 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#21 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 5,000 0,500 10,000

C#*D#*E#*F#22 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 5,000 0,500 5,000

S SUMSUBTOTAL(G15:G2
2)

23 Subtotal 36,000

C#*D#*E#*F#25 UT DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-32,000 -32,000

O SUMORIGEN(G1:G25)26 Subtotal "A origen" 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs4 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT COSTATS LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 plataformes accés habitatges 25,000 2,000 2,000 0,250 25,000

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 plataformes accés habitatges 23,000 2,000 2,000 0,250 23,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

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

5 H1532581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT AMPLADA LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 TRAVESSERA

C#*D#*E#*F#3 25,000 0,600 2,000 0,250 7,500

T4 C/ DE BARCELONA

C#*D#*E#*F#5 23,000 0,600 2,000 0,250 6,900

TOTAL AMIDAMENT 14,400

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

6 H1533591

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 HBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 %

C#*D#*E#*F#2 50% (es comparteix execució amb c/
Major)

2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 %

C#*D#*E#*F#2 50% (es comparteix execució amb c/
Major)

2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ TRAVESSERA I C/ BARCELONACAPÍTOL 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4
usos

1 HQU1B250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

2 HQU1D290

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

3 HQU1E270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

4 HQU1B350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1D390

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

6 HQU1E370

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

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

7 HQU25701

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

8 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA2100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

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

14 HM31161J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 0,323 0,323

TOTAL AMIDAMENT 0,323

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions15 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA 20,000 0,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/MAJORCAPÍTOL 02
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

3 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

6 H1457520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

7 H1461122

EUR
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ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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 plantilles i puntera metàl·liques

8 H1462242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Faixa de protecció dorslumbar9 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 H1483243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

11 H1489690

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 13

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

13 H1487460

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 8,000 0,500 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

14 H148D900

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UT TREB % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/MAJORCAPÍTOL 02
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 H152U000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 rases 2,000 150,000 0,250 75,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 75,000

C6 FASE 2 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T7 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#8 rases 2,000 210,000 0,250 105,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 203,000 0,250 101,500

S SUMSUBTOTAL(G5:G9)10 Subtotal 206,500

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#12 ML DE LA FASE 1 A REUTILITZAR A
LA FASE 2

-75,000 -75,000

O SUMORIGEN(G1:G12)13 Subtotal "A origen" 206,500

TOTAL AMIDAMENT 206,500

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1ZAJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 UT % COMPARTIT
AMB TRAV +

C/BCN

%
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

C#*D#*E#*F#3 MATERIAL_27 ml - (1x 4 ml) - (1x2 ml)
= 21 ml

1,000 0,500 1,000 0,500

C#*D#*E#*F#4 CASETA D'OBRA_24 ml - (1x 4 ml) -
(1x2 ml) = 18 ml

1,000 0,500 1,000 0,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 1,000

C7 FASE 1 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T8 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#9 24 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 18 ml 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#10 306 ml - (4x4 ml) - (4x2 ml) = 282 ml 11,000 0,500 5,500

S SUMSUBTOTAL(G6:G10
)

11 Subtotal 6,000

C13 FASE 2 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T14 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#15 210 ml - (3x4 ml) - (3x2 ml) = 192 ml 8,000 0,500 4,000

C#*D#*E#*F#16 203 ml - (3x4 ml) - (3x2 ml) = 185 ml 7,000 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#17 14 ml - (1x2 ml) = 12 ml 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#18 9 ml - (1x4 ml) = 5 ml 0,000 0,500 0,000

C#*D#*E#*F#19 8,4 ml - (1x4 ml) = 4,4 ml 0,000 0,500 0,000

C#*D#*E#*F#20 6,5 ml - (1x4 ml) = 2,5 ml 0,000 0,500 0,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G2
0)

21 Subtotal 8,000

C#*D#*E#*F#23 UT DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-6,000 -6,000

O SUMORIGEN(G1:G23)24 Subtotal "A origen" 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1GFJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 UT UT ACCESSOS % COMPARTIT
AMB C/ MAJOR

%
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#3 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 1,000 0,500 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 1,000 0,500 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 3,000

C7 FASE 1 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T8 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#9 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 5,000 0,500 10,000

C#*D#*E#*F#10 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 5,000 0,500 5,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G10
)

11 Subtotal 15,000

C13 FASE 2 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T14 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#15 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 9,000 0,500 18,000

C#*D#*E#*F#16 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 7,000 0,500 7,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G1
6)

17 Subtotal 25,000

C#*D#*E#*F#19 UT DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-15,000 -15,000

O SUMORIGEN(G1:G19)20 Subtotal "A origen" 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs4 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT COSTATS LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 plataformes accés habitatges 33,000 2,000 2,000 0,250 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

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

5 H1532581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT AMPLADA LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ MAJOR

C#*D#*E#*F#3 33,000 0,600 2,000 0,250 9,900

TOTAL AMIDAMENT 9,900

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 16

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

6 H1533591

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 HBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 %

C#*D#*E#*F#2 50% (es comparteix execució amb
Travessera i c/ de Barcelona)

2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 %

C#*D#*E#*F#2 50% (es comparteix execució amb
Travessera i c/ de Barcelona)

2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/MAJORCAPÍTOL 02
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4
usos

1 HQU1B250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

2 HQU1D290

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

3 HQU1E270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

4 HQU1B350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1D390

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

6 HQU1E370

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

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

7 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

8 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

EUR
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ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA2100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

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

14 HM31161J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ MAJOR 0,387 0,387

TOTAL AMIDAMENT 0,387

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions15 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ MAJOR 24,000 0,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA

ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 20

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 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

3 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

6 H1457520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

7 H1461122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

8 H1462242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Faixa de protecció dorslumbar9 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 H1483243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

11 H1489690

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

13 H1487460

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

14 H148D900

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 H152U000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 rases 2,000 45,000 0,250 22,500

C#*D#*E#*F#4 2,000 38,000 0,250 19,000

T5 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#6 rases 2,000 57,000 0,250 28,500

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 70,000

C9 FASE 2 UT LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T10 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#11 rases 2,000 125,000 0,250 62,500

C#*D#*E#*F#12 2,000 124,000 0,250 62,000

T13 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#14 rases 2,000 53,000 0,250 26,500

C#*D#*E#*F#15 2,000 52,000 0,250 26,000

S SUMSUBTOTAL(G8:G15
)

16 Subtotal 177,000

C#*D#*E#*F#18 ML DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-70,000 -70,000

O SUMORIGEN(G1:G18)19 Subtotal "A origen" 177,000

TOTAL AMIDAMENT 177,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1ZAJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 FASE 2 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

C#*D#*E#*F#3 35 ml - (1x 4 ml) - (1x2 ml) = 29 ml 1,000 1,000 1,000

EUR
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S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 1,000

C6 FASE 1 UT %
SIMULTANEÏT

AT

Total

T7 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#8 83 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 77 ml 3,000 0,500 1,500

C#*D#*E#*F#9 68 ml - (2x4 ml) - (1x2 ml) = 58 ml 3,000 0,500 1,500

T10 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#11 108 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 102 ml 4,000 0,500 2,000

S SUMSUBTOTAL(G5:G11
)

12 Subtotal 5,000

C14 FASE 2 UT %
SIMULTANEÏT

AT

T15 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#16 124 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 112 ml 5,000 0,500 2,500

C#*D#*E#*F#17 123 ml - (2x4 ml) - (2x2 ml) = 111 ml 5,000 0,500 2,500

T18 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#19 53 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 47 ml 2,000 0,500 1,000

C#*D#*E#*F#20 52 ml - (1x4 ml) - (1x2 ml) = 46 ml 2,000 0,500 1,000

S SUMSUBTOTAL(G13:G2
0)

21 Subtotal 7,000

C#*D#*E#*F#23 UT DE FASE 1 A REUTILITZAR EN
FASE 2

-5,000 -5,000

O SUMORIGEN(G1:G23)24 Subtotal "A origen" 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1GFJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 1 + FASE 2 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T2 CASETA D'OBRA + MATERIAL

C#*D#*E#*F#3 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 1,000 1,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 Subtotal 6,000

C7 FASE 1 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T8 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#9 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 3,000 0,500 6,000

C#*D#*E#*F#10 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 2,000 0,500 2,000

T11 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#12 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 1,000 0,500 2,000

EUR
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C#*D#*E#*F#13 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 1,000 0,500 1,000

S SUMSUBTOTAL(G6:G13
)

14 Subtotal 11,000

C16 FASE 2 UT UT ACCESSOS %
SIMULTANEÏT

AT

T17 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#18 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 4,000 0,500 8,000

C#*D#*E#*F#19 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 4,000 0,500 4,000

T20 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#21 ACCÉS MAQUINÀRIA: long. 4m
(1ut/ml)

4,000 2,000 0,500 4,000

C#*D#*E#*F#22 ACCÉS PERSONAL D'OBRA: long. 2m
(1ut/ml)

2,000 2,000 0,500 2,000

S SUMSUBTOTAL(G15:G2
2)

23 Subtotal 18,000

C#*D#*E#*F#25 UT DE FASE 1 A REUTLITZAR EN
FASE 2

-11,000 -11,000

O SUMORIGEN(G1:G25)26 Subtotal "A origen" 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs4 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT COSTATS LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 plataformes accés habitatges 35,000 2,000 2,000 0,250 35,000

T4 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 plataformes accés habitatges 14,000 2,000 2,000 0,250 14,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

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

5 H1532581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 FASE 2 UT AMPLADA LONG. %
SIMULTANEÏT

AT

T2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA

C#*D#*E#*F#3 35,000 0,600 2,000 0,250 10,500

T4 C/ DE L'AURORA

C#*D#*E#*F#5 14,000 0,600 2,000 0,250 4,200

TOTAL AMIDAMENT 14,700

EUR
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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

6 H1533591

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 HBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FASE 1 + FASE 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FASE 1 + FASE 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ESS_PARETSOBRA 01
C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE L'AURORACAPÍTOL 03
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4
usos

1 HQU1B250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

2 HQU1D290

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

3 HQU1E270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

4 HQU1B350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1D390

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

6 HQU1E370

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,290

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

7 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

8 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

EUR
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C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA2100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

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

14 HM31161J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AMORTITZACIÓ REPARTIDA EN LES
TRES FASES SEGONS DURADA DE
CADASCUNA

%REPERCUSIÓ

C#*D#*E#*F#2 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

0,290 0,290

TOTAL AMIDAMENT 0,290

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions15 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ DE FERRER I GUÀRDIA I C/ DE
L'AURORA

18,000 0,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€5,13uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€6,17uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€19,77uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 3

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€0,65uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 4
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,55uH1451110 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- 5

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€11,99uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 6

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€13,00uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 7

(TRETZE EUROS)

€24,12uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 8

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€21,36uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 9
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€7,38uH1483243 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- 10

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€2,57uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 11
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€5,84uH1487460 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- 12

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€13,81uH1489690 Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 13

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€17,18uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 14

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€2,32mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 15

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€5,49m2H1532581 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- 16

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,44m2H1533591 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- 17

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€52,00uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 18

(CINQUANTA-DOS EUROS)

€57,70uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 19

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€26,93uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20

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

€5,54mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€107,02uHBC1ZAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(CENT SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€45,14uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€970,49uHQU1B250 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

P- 24

(NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€201,89uHQU1B350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

P- 25

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€976,80uHQU1D290 Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial , per a 4 usos

P- 26

(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€201,89uHQU1D390 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€833,18uHQU1E270 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

P- 28

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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€201,89uHQU1E370 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 29

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€23,73uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€29,91uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€99,05uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€90,46uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€54,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 34

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€123,67uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 35

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€122,93uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 36

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€19,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 37
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

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

P- 1  €5,13

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

€5,13000
Altres conceptes 0,00 €

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

P- 2  €6,17

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€6,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 3  €19,77

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

€19,77000
Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 4  €0,65

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

€0,65000
Altres conceptes 0,00 €

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

P- 5  €1,55

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

€1,55000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 6  €11,99

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

€11,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 7  €13,00

B1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

€13,00000
Altres conceptes 0,00 €

uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

P- 8  €24,12

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

€24,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 9  €21,36
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar €21,36000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483243 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- 10  €7,38

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

€7,38000
Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 11  €2,57
B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,57000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 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- 12  €5,84

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

€5,84000
Altres conceptes 0,00 €

uH1489690 Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 13  €13,81

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

€13,81000
Altres conceptes 0,00 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 14  €17,18

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

€17,18000
Altres conceptes 0,00 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 15  €2,32

B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

€0,60500
B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o

abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut
€0,53550

Altres conceptes 1,18 €

m2H1532581 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- 16  €5,49

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

€3,52000
Altres conceptes 1,97 €

m2H1533591 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- 17  €7,44

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

€5,47000
Altres conceptes 1,97 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €52,00

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

€32,28000
Altres conceptes 19,72 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €57,70
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a

seguretat i salut
€37,98000

Altres conceptes 19,72 €

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €26,93

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

€23,97000
Altres conceptes 2,96 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 21  €5,54

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

€4,35600
Altres conceptes 1,18 €

uHBC1ZAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €107,02

BBC1EAJ0 Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V, per a seguretat i salut

€76,69000
Altres conceptes 30,33 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €45,14

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,31000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
€35,87000

Altres conceptes 8,96 €

uHQU1B250 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat
i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres, per a 4 usos

P- 24  €970,49

BQU1B250 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres , per a 4 usos

€970,49000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU1B350 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

P- 25  €201,89

Altres conceptes 201,89 €

uHQU1D290 Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
, per a 4 usos

P- 26  €976,80

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORAESTUDI DE SEGURETAT I SALUTAJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈSROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
BQU1D290 Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de

8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial , per a 4 usos

€976,80000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU1D390 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27  €201,89

Altres conceptes 201,89 €

uHQU1E270 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

P- 28  €833,18

BQU1E270 Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell , per a 4 usos

€833,18000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU1E370 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

P- 29  €201,89

Altres conceptes 201,89 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €23,73

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

€20,73000
Altres conceptes 3,00 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €29,91

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

€22,90250

Altres conceptes 7,01 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 32  €99,05

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut €92,05000
Altres conceptes 7,00 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 33  €90,46
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €89,46000

Altres conceptes 1,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 34  €54,05

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

€52,05000
Altres conceptes 2,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35  €123,67

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

€123,67000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 36  €122,93

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

€122,93000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 37  €19,72
Altres conceptes 19,72 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,38h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,76h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,52h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,42h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

C1ZQB350

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

C1ZQD390

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

C1ZQE370
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,52m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZWA03

 €5,47m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZWC03

 €5,13u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €6,17u 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

B1421110

 €19,77u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €0,65u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,55u 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

B1451110

 €11,99u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €13,00u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1461122

 €24,12u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1462242

 €21,36u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €7,38u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

B1483243

 €2,57u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €5,84u 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

B1487460

 €13,81u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

B1489690

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148D900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,21u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

B1526EL6

 €0,51m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

B152U000

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

B1ZM1000

 €76,69u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V, per a
seguretat i salut

BBC1EAJ0

 €23,97u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBC1GFJ2

 €10,89m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €32,28u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL11102

 €37,98u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL12602

 €35,87u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €970,49u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres , per a 4 usos

BQU1B250

 €976,80u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

BQU1D290

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

BQU1E270
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,92u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

BQU25700

 €91,61u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €92,05u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

BQU2AF02

 €89,46u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,05u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €123,67u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €122,93u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA2100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,13u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,130005,130001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 5,13000 5,13000

COST DIRECTE 5,13000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,17u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,170006,170001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,17000 6,17000

COST DIRECTE 6,17000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,77u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7700019,770001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 19,77000 19,77000

COST DIRECTE 19,77000
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,65u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,650000,650001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,65000 0,65000

COST DIRECTE 0,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55u 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

H1451110 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,550001,550001,000B1451110 =xParella 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

u

Subtotal... 1,55000 1,55000

COST DIRECTE 1,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,99u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,9900011,990001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 11,99000 11,99000

COST DIRECTE 11,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,00u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

H1461122 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,0000013,000001,000B1461122 =xParella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

u

Subtotal... 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 13,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

H1462242 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

24,1200024,120001,000B1462242 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

u

Subtotal... 24,12000 24,12000

COST DIRECTE 24,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,36u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
21,3600021,360001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 21,36000 21,36000

COST DIRECTE 21,36000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,38u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

H1483243 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,380007,380001,000B1483243 =xPantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,38000 7,38000

COST DIRECTE 7,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
2,570002,570001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,57000 2,57000

COST DIRECTE 2,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,84u 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

H1487460 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,840005,840001,000B1487460 =xImpermeable 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

u

Subtotal... 5,84000 5,84000

COST DIRECTE 5,84000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,81u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

H1489690 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,8100013,810001,000B1489690 =xJaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 13,81000 13,81000

COST DIRECTE 13,81000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,1800017,180001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16900/R 23,380000,050A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,16900 1,16900
Materials:

0,605001,210000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

u

0,535500,510001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 1,14050 1,14050

0,011691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32119
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,32119COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,49m2 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

H1532581 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95200/R 19,520000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,95200 1,95200
Materials:

3,520003,520001,000B0DZWA03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 3,52000 3,52000

0,019521,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49152
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,44m2 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

H1533591 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95200/R 19,520000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,95200 1,95200
Materials:

5,470005,470001,000B0DZWC03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 5,47000 5,47000

0,019521,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,44152
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,44152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,00u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,52000/R 19,520001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,52000 19,52000
Materials:

32,2800032,280001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 32,28000 32,28000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,195201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,99520
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,99520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,70u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11251 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,52000/R 19,520001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,52000 19,52000
Materials:

37,9800037,980001,000BBL12602 =xPlaca circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 37,98000 37,98000

0,195201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,69520
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,69520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,93u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92800/R 19,520000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,92800 2,92800
Materials:

23,9700023,970001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 23,97000 23,97000

0,029281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,92728
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,92728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,54m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17120/R 19,520000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,17120 1,17120
Materials:

4,3560010,890000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 4,35600 4,35600

0,011711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,53891
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,53891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,02u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades,
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1ZAJ1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,36600/R 23,380000,700A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
13,66400/R 19,520000,700A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,03000 30,03000
Materials:

76,6900076,690001,000BBC1EAJ0 =xGarlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 76,69000 76,69000

0,300301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,02030
0,00%DESPESES INDIRECTES

107,02030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,14u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,15200/R 20,760000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,82800 8,82800
Materials:

0,310000,310001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

u

35,8700035,870001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 36,18000 36,18000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,132421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,14042
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,14042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €970,49u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a
4 usos

HQU1B250 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

970,49000970,490001,000BQU1B250 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres , per a 4 usos

u

Subtotal... 970,49000 970,49000

COST DIRECTE 970,49000
0,00%DESPESES INDIRECTES

970,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,89u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

HQU1B350 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85600/R 19,520000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

13,62600/R 45,420000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
182,26000/R 182,260001,000C1ZQB350 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

u

Subtotal... 195,88600 195,88600

0,146402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,88840
0,00%DESPESES INDIRECTES

201,88840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €976,80u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial , per a 4 usos

HQU1D290 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

976,80000976,800001,000BQU1D290 =xAmortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

u

Subtotal... 976,80000 976,80000

COST DIRECTE 976,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

976,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,89u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1D390 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,85600/R 19,520000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

13,62600/R 45,420000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
182,26000/R 182,260001,000C1ZQD390 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

u

Subtotal... 195,88600 195,88600

0,146402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,88840
0,00%DESPESES INDIRECTES

201,88840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

HQU1E270 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

833,18000833,180001,000BQU1E270 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

u

Subtotal... 833,18000 833,18000

COST DIRECTE 833,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

833,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €201,89u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

HQU1E370 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85600/R 19,520000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

13,62600/R 45,420000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
182,26000/R 182,260001,000C1ZQE370 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

u

Subtotal... 195,88600 195,88600

0,146402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,88840
0,00%DESPESES INDIRECTES

201,88840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,73u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92800/R 19,520000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,92800 2,92800
Materials:

20,7300082,920000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 20,73000 20,73000

0,073202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,73120
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,73120COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,91u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,83200/R 19,520000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,83200 6,83200
Materials:

22,9025091,610000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 22,90250 22,90250

0,170802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,90530
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,90530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,05u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,83200/R 19,520000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,83200 6,83200
Materials:

92,0500092,050001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 92,05000 92,05000

0,170802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,05280
0,00%DESPESES INDIRECTES

99,05280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,46u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97600/R 19,520000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,97600 0,97600
Materials:

89,4600089,460001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 89,46000 89,46000



PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,024402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,46040
0,00%DESPESES INDIRECTES

90,46040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95200/R 19,520000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,95200 1,95200
Materials:

52,0500052,050001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,05000 52,05000

0,048802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,05080
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,05080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,67u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,67000123,670001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 123,67000 123,67000

COST DIRECTE 123,67000
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,93u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

122,93000122,930001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

u

Subtotal... 122,93000 122,93000

PROJ. EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA, MAJOR, BARCELONA, FERRER I GUÀRDIA I AURORA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ROSELLÓ - SANGENÍS,  ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 122,93000
0,00%DESPESES INDIRECTES

122,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,52000/R 19,520001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,52000 19,52000

0,195201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,71520
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,71520COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1 Memòria 
 
 
Índex 
 
1 Memòria 
 
1.1 Mesures de minimització i prevenció de residus 
1.2 Estimació de la generació de residu s en tones,m3 i per fases d’obra. 
1.3 Operacions de gestió de residus. 
1.4 Moviment de terres i enderrocs. 
 
1 Mesures de minimització i prevenció de residus. 
 

El present Estudi de Gestió corresponent a les obres d’execució dels carrers Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia 
i Aurora al Barri Antic de Parets del Vallès pretén delimitar i identificar aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva 
producció. S’adjunta el model de fitxa amb les accions de minimització i prevenció, tot i que corresponen a tasques d’edificació 
s’han tingut en compte aquelles bones pràctiques i mesures que poden ser d’aplicació o assimilables a feines pròpies de projectes 
d’urbanització,  
 
Taula 1 
 

No. Descripció de la Bona Pràctica (BP) adoptada pel TÈCNIC durant la fase de projecte: Sí No

1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? x

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus? x

3 S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? x

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?

5
S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguina unes característique

x

6
S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la 
fase d'instal·lacions?

7 S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?

8
S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilm

x

9
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin 
material reciclat (residus) en la seva producció?

x

10 ...(Altres bones pràctiques). 

MODEL DE FITXA D'ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

no són d'aplicació

Són soterrades per tant no hi ha 
formació de regates

 

1.2 Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra. 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió. L’estimació reuneix els següents requisits: 
 
- Els residus estan quantificats per tipologies i fases d’obra. En aquest cas una única fase, tot i fer-se per parts, aquestes són totes 
elles correlatives. 
- Els residus s’han estimat en tones i en metres cúbics. 
- Els residus estan codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1 
 
Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) indiquen que es tracta d’un residu especial o perillós, 
d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. Cal remarcar que no hi ha residus d’aquestes característiques en l’obra que ens ocupa 
en aquest projecte. 
 
Tot seguit s’adjunten en forma de fitxes per fases d'obra (F1, F2 i F3) els valors de referència extrets de la web de l’Agència de 
Residus de Catalunya, corresponents als residus d’excavació, residus de vial, i residus d’urbanització. 
 
 
 
 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,000 1,833

grava i sorra solta 0,000 1,700 0,000
argiles 0,000 2,100 0,000

terra vegetal 0,000 1,700 0,000
pedraplé 0,000 1,800 0,000

terres contaminades 170503 0,000 1,800 0,000
altres 0,000 1,000 0,000

0,000 m3
t m3

no no no

   Superfície construïda 1.953,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,006518 12,730 0,008802 17,191
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,000038 0,074 0,000042 0,083

formigó 170101 0,005333 10,415 0,003810 7,441
petris barrejats 170107 0,000147 0,287 0,003650 7,128

guixos 170802 0,000000 0,000 0,000000 0,000
altres 0,001000 1,953 0,001300 2,539

   embalatges 0,000201 0,393 0,000853 1,665
fustes 170201 0,000047 0,092 0,000189 0,369

plàstics 170203 0,000029 0,057 0,000190 0,370
paper i cartró 170904 0,000011 0,021 0,000158 0,309

metalls 170407 0,000114 0,223 0,000316 0,617

0,006719 13,12 t 0,009655 m3

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

   Residus de construcció totals PER A OBRES D'URBANITZACIÓ (FASE D'ACABATS)

Total residu edificació 18,86

altra obra

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

m3

0,000
0,000
0,000

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Densitat real     Pes     Volum aparent

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI ANTIC

TRAVESSERA + C/ DE BARCELONA
PARETS DEL VALLÈS Comarca :
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

tipus
quantitats

codificació

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

0,000   Total  excavació
   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

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra

si
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

terra vegetal 0,000
graves/ sorres/ pedraplé 0,000
argiles 0,000
altres 0,000
terres contaminades 0,000
Total 0,000

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 10,42
Maons, teules i ceràmics 40 0,07
Metalls 2 0,22
Fusta 1 0,09
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,06
Paper i cartró 0,5 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

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 especial) si si

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

* Dins dels 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 projecte*

no no especial
si especial

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no inert

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

0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

Terres

Reutilizació  Per portar a l'abocador
a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-
5.-
6.-

GESTIÓ (obra)

 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
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gestió dins obra
MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
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.-
5.-
6.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
minimització



si
si
si

tipus de residu adreça codi del gestor

Terres i Runes

Terres i Runes

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls i runa

Classificació i emmagatzematge de 
runes

Perillosos

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
-

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,56
       La distància mitjana al abocador : 10 Km 0,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 8,32
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3 (+20%) - €/m3 2,56 €/m3 0,00 €/m3

0,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 8,32 €/m3

Formigó 10,05
Maons, teules i ceràmics 0,11
Petris barrejats 9,62

Metalls 0,83
Fusta 0,50
Vidres inapreciable
Plàstics 0,50
Paper i cartró 0,42
Guixos i altres no especials 3,43

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

El pes dels residus és de : 13,12

El pressupost de la gestió de residus és de : 17.009,22

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 375,65

El volum de residus aparent és de : 18,86

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

200

0,00 0,00 0,00 375,65

- 100 - -
- 100 - 0,00
- 100 - -
- - - 0,00
- 100 - 4,15
- 100 - 6,93

- 100 - 80,07
- 100 - 0,93

runa neta runa bruta

- 100 - 83,58

- - 0,00
- - 0,00

*** 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 1000 euros.)

Classificació      Transport         Valoritzador / Abocador          

Gestor terres:  
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 difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Transport: 
Gestor: runa neta (separada): 
Gestor: runa bruta (barrejat):
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra:

E-01.89

TRANSPORTS CUATRECASAS, SL

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

C/ VIA TRAJANA, 42 (BARCELONA) TF: 93.434.22.80

CAN PALÀ, S/N (CASTELLOLÍ) TF: 93.804.71.31

E-174.96CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N 
(BARCELONA) TF: 93.336.71.00

E-959.06

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

E-840.03

E-815.03

LA VALLENSANA (DIP. CONTROLAT DE RUNES I 
ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE BADALONA

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE RUBÍ (CAN CANYADELL)

PARATGE DE LA CARRETERA VALLENSANA 
(BADALONA) TF: 93.414.74.88

POL. IND. CAN CANYADELL, URB CAN PI DE LA SERRA 
(RUBÍ) TF: 93.586.46.44

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
 Instal·lacions de valorització
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
gestió fora obra

pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-790.02CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, S.A. POL. IND. ZONA FRANCA C/D, SECTOR B, 60 
(BARCELONA) TF: 902.100.635

1

1

-

unitats - 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

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.

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'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 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
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 unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

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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plec de condicions
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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Total excavació 0,00 tones tones
Total construcció 13,12 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros
Residus de construcció * 13,12 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS 13,12

Total fiança 150,00

euros/ tona 0
euros/ tona 144,35

0,00 13,12

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de PARETS DEL VALLÈS

Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

0,00
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fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,000 1,833

grava i sorra solta 0,000 1,700 0,000
argiles 0,000 2,100 0,000

terra vegetal 0,000 1,700 0,000
pedraplé 0,000 1,800 0,000

terres contaminades 170503 0,000 1,800 0,000
altres 0,000 1,000 0,000

0,000 m3
t m3

no no no

   Superfície construïda 2.075,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,006518 13,525 0,008802 18,265
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,000038 0,079 0,000042 0,088

formigó 170101 0,005333 11,066 0,003810 7,906
petris barrejats 170107 0,000147 0,305 0,003650 7,574

guixos 170802 0,000000 0,000 0,000000 0,000
altres 0,001000 2,075 0,001300 2,698

   embalatges 0,000201 0,417 0,000853 1,769
fustes 170201 0,000047 0,098 0,000189 0,392

plàstics 170203 0,000029 0,060 0,000190 0,393
paper i cartró 170904 0,000011 0,023 0,000158 0,328

metalls 170407 0,000114 0,237 0,000316 0,656

0,006719 13,94 t 0,009655 m3

0,000   Total  excavació
   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

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra

0,000
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

tipus
quantitats

codificació

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI ANTIC

C/ MAJOR
PARETS DEL VALLÈS Comarca :

m3

0,000
0,000
0,000

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Densitat real     Pes     Volum aparent

altra obra

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

   Residus de construcció totals PER A OBRES D'URBANITZACIÓ (FASE D'ACABATS)

Total residu edificació 20,03

si
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

terra vegetal 0,000
graves/ sorres/ pedraplé 0,000
argiles 0,000
altres 0,000
terres contaminades 0,000
Total 0,000

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 11,07
Maons, teules i ceràmics 40 0,08
Metalls 2 0,24
Fusta 1 0,10
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,06
Paper i cartró 0,5 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

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 especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
minimització
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gestió dins obra
MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
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.-
5.-
6.-

4.-
5.-
6.-

GESTIÓ (obra)

 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

Terres

Reutilizació  Per portar a l'abocador
a la mateixa obra a altra autoritzada

0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

no inert
no inert

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 no especial
no no especial

no no especial
no no especial

* Dins dels 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 projecte*

no no especial
si especial

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.



si
si
si

tipus de residu adreça codi del gestor

Terres i Runes

Terres i Runes

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls i runa

Classificació i emmagatzematge de 
runes

Perillosos

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
-

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,56
       La distància mitjana al abocador : 10 Km 0,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 8,32
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3 (+20%) - €/m3 2,56 €/m3 0,00 €/m3

0,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 8,32 €/m3

Formigó 10,67
Maons, teules i ceràmics 0,12
Petris barrejats 10,22

Metalls 0,89
Fusta 0,53
Vidres inapreciable
Plàstics 0,53
Paper i cartró 0,44
Guixos i altres no especials 3,64

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

POL. IND. ZONA FRANCA C/D, SECTOR B, 60 
(BARCELONA) TF: 902.100.635
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
gestió fora obra

pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-790.02CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, S.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 valorització
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

E-840.03

E-815.03

LA VALLENSANA (DIP. CONTROLAT DE RUNES I 
ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE BADALONA

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE RUBÍ (CAN CANYADELL)

PARATGE DE LA CARRETERA VALLENSANA 
(BADALONA) TF: 93.414.74.88

POL. IND. CAN CANYADELL, URB CAN PI DE LA SERRA 
(RUBÍ) TF: 93.586.46.44

E-01.89

TRANSPORTS CUATRECASAS, SL

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

C/ VIA TRAJANA, 42 (BARCELONA) TF: 93.434.22.80

CAN PALÀ, S/N (CASTELLOLÍ) TF: 93.804.71.31

E-174.96CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N 
(BARCELONA) TF: 93.336.71.00

E-959.06

Transport: 
Gestor: runa neta (separada): 
Gestor: runa bruta (barrejat):
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra:

*** 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 1000 euros.)

Classificació      Transport         Valoritzador / Abocador          

Gestor terres:  
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 difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

- - 0,00
- - 0,00

- 100 - 0,99

runa neta runa bruta

- 100 - 88,80

- 100 - 7,36

- 100 - 85,07

- - - 0,00
- 100 - 4,40

- 100 - 0,00
- 100 - -

200

0,00 0,00 0,00 386,62

- 100 - -

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 386,62

El volum de residus aparent és de : 20,03
El pes dels residus és de : 13,94

El pressupost de la gestió de residus és de : 19.776,13

1

1

-

unitats - 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

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 unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
documentació gràfica

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.

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'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

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions
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 pel 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.

Total excavació 0,00 tones tones
Total construcció 13,94 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros
Residus de construcció * 13,94 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi

0,00 13,94

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de PARETS DEL VALLÈS

Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 13,94

Total fiança 153,36

euros/ tona 0
euros/ tona 153,36



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,000 1,833

grava i sorra solta 0,000 1,700 0,000
argiles 0,000 2,100 0,000

terra vegetal 0,000 1,700 0,000
pedraplé 0,000 1,800 0,000

terres contaminades 170503 0,000 1,800 0,000
altres 0,000 1,000 0,000

0,000 m3
t m3

no no no

   Superfície construïda 1.081,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,006518 7,046 0,008802 9,515
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,000038 0,041 0,000042 0,046

formigó 170101 0,005333 5,765 0,003810 4,119
petris barrejats 170107 0,000147 0,159 0,003650 3,946

guixos 170802 0,000000 0,000 0,000000 0,000
altres 0,001000 1,081 0,001300 1,405

   embalatges 0,000201 0,217 0,000853 0,922
fustes 170201 0,000047 0,051 0,000189 0,204

plàstics 170203 0,000029 0,031 0,000190 0,205
paper i cartró 170904 0,000011 0,012 0,000158 0,171

metalls 170407 0,000114 0,123 0,000316 0,342

0,006719 7,26 t 0,009655 m3

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

   Residus de construcció totals PER A OBRES D'URBANITZACIÓ (FASE D'ACABATS)

Total residu edificació 10,44

altra obra

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

m3

0,000
0,000
0,000

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Densitat real     Pes     Volum aparent

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI ANTIC

C/ DE FERRER I GUÀRDIA + C/ DE L'AURORA
PARETS DEL VALLÈS Comarca :

0,000
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

tipus
quantitats

codificació

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

0,000   Total  excavació
   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

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra

si
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

terra vegetal 0,000
graves/ sorres/ pedraplé 0,000
argiles 0,000
altres 0,000
terres contaminades 0,000
Total 0,000

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,76
Maons, teules i ceràmics 40 0,04
Metalls 2 0,12
Fusta 1 0,05
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,03
Paper i cartró 0,5 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

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 especial) si si

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

* Dins dels 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 projecte*

no no especial
si especial

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no inert

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

0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

Terres

Reutilizació  Per portar a l'abocador
a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-
5.-
6.-

GESTIÓ (obra)

 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
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gestió dins obra
MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
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.-
5.-
6.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
minimització



si
si
si

tipus de residu adreça codi del gestor

Terres i Runes

Terres i Runes

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls

Triatge i transferència de paper, cartró, 
plàstics, vidre, fustes, metalls i runa

Classificació i emmagatzematge de 
runes

Perillosos

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
-

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,56
       La distància mitjana al abocador : 10 Km 0,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 8,32
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3 (+20%) - €/m3 2,56 €/m3 0,00 €/m3

0,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 8,32 €/m3

Formigó 5,56
Maons, teules i ceràmics 0,06
Petris barrejats 5,33

Metalls 0,46
Fusta 0,28
Vidres inapreciable
Plàstics 0,28
Paper i cartró 0,23
Guixos i altres no especials 1,90

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

El pes dels residus és de : 7,26

El pressupost de la gestió de residus és de : 11.706,07

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 297,22

El volum de residus aparent és de : 10,44

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

200

0,00 0,00 0,00 297,22

- 100 - -
- 100 - 0,00
- 100 - -
- - - 0,00
- 100 - 2,29
- 100 - 3,84

- 100 - 44,32
- 100 - 0,51

runa neta runa bruta

- 100 - 46,26

- - 0,00
- - 0,00

*** 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 1000 euros.)

Classificació      Transport         Valoritzador / Abocador          

Gestor terres:  
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 difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Transport: 
Gestor: runa neta (separada): 
Gestor: runa bruta (barrejat):
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra:

E-01.89

TRANSPORTS CUATRECASAS, SL

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

C/ VIA TRAJANA, 42 (BARCELONA) TF: 93.434.22.80

CAN PALÀ, S/N (CASTELLOLÍ) TF: 93.804.71.31

E-174.96CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N 
(BARCELONA) TF: 93.336.71.00

E-959.06

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

E-840.03

E-815.03

LA VALLENSANA (DIP. CONTROLAT DE RUNES I 
ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE BADALONA

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE RUBÍ (CAN CANYADELL)

PARATGE DE LA CARRETERA VALLENSANA 
(BADALONA) TF: 93.414.74.88

POL. IND. CAN CANYADELL, URB CAN PI DE LA SERRA 
(RUBÍ) TF: 93.586.46.44

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
 Instal·lacions de valorització
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
gestió fora obra

pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

E-790.02CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, S.A. POL. IND. ZONA FRANCA C/D, SECTOR B, 60 
(BARCELONA) TF: 902.100.635

1

1

-

unitats - 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

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.

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'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 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     URBANITZACIÓ
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 unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

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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plec de condicions
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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Total excavació 0,00 tones tones
Total construcció 7,26 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros
Residus de construcció * 7,26 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS 7,26

Total fiança 150,00

euros/ tona 0
euros/ tona 120,20

0,00 7,26

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de PARETS DEL VALLÈS

Percentatge de 
reducció per 
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fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi



1.3 Operacions de gestió de residus. 
 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal 
preveure des de la fase de projecte. L’obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la 
nostra obra d’acord a: 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics 

associats a cada opció de gestió, etc. 
Pel volum de residus generats no es necessari i de fet tampoc es possible, la seva reutilització dintre de la pròpia obra. De fet 
tampoc cal una separació de cadascun dels residus, al no assolir-me els mínims que marca la llei per fer la separació selectiva 
dintre de l’obra. Tot i així s’ha considerat sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de 
construcció i demolició de l’obra i s’ha tingut, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 
valorització. Per això es valora una separació mínima dels residus en els dos tipus bàsics generats en aquest projecte, que són els 
Inerts i el No especials, per fer viable la gestió mínima de separació selectiva en les plantes especialitzades. Es important recordar 
que la classificació en origen (a la mateixa obra) per mínima que sigui, dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 
carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge.  
 
Dintre de l’obra hi ha ubicats dos contenidors en una zona perfectament accessible al tràfic pesat on poder dipositar els residus en 
aquests dos grans grups. Donat el procés de l’obra, s’ha considerat d’una banda el procés d’enderroc i excavació, el mes 
significatiu i el procés de construcció, generador d’escassos residus. El primer generaria dos residus mínimament classificables, 
per una part i en moments diferents i independents, recolliria tot el paviment actual de formigó de la plaça amb una part molt petita 
de restes ceràmiques (residus barrejats d’enderroc, No especials) i el paviment d’asfalt (residus barreges bituminoses, No 
especials), i per l’altre els residus de terres i pedres propis del rebaix del terreny i de l’excavació de rases (terres i pedres, Inerts). El 
procés de construcció generaria com el cas anterior dos gran grups perfectament segregables en contenidors separats. Els 
materials Inerts, coms són les restes de formigó i material petri, i els No especials amb els plàstics, fustes, metalls i embalatges. 
 
Les plantes proposades són de dos tipus: 
Gestió de Terres i Runes, SA. Planta de Reciclatge al Port de Barcelona. Av. de l’Estany del Port, 62. 08820 El Prat de Llobregat. 
Telèfon 93 4147488. 
Centre de Triatge de Barcelona. SA. Planta de Transvasament a Barcelona. Polígon Industrial de la Zona Franca C/Sector B, C/D, 60. 
08040 Barcelona. Telèfon 902 100635 
 
1.4 Moviment de terres i enderrocs. 
 

Per dur a terme l’enderroc de paviments i obertures de rases, i la seva gestió es fa segons les etapes previstes dins les 
tres fases que es preveuen portar a terme a l'obra.  
 
1.5  Pressupost de la gestió dels residus 
 
Les partides del pressupost corresponents al projecte dels carrers  Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora al Barri 
Antic de Parets del Vallès destinades  al transport i a l' instal.lació autoritzada i la deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb la 
classificació a peu d'obra, de tots els residus d'obra són: 
 
Fase 1: 14.908,1 €. 
Fase 2:  17.158,50 €. 
Fase 3: 10.041,70 €. 
 
 

Prescripcions ambientals 
 
2.1. Vectors no afectats.  
 
Tal i com s’ha detallat en l’apartat A16.2 Les obres els treballs previstos s’emmarquen en la tipologia habitual d’intervencions de millora sobre 
teixits urbans consolidats de ciutat. Aquestes obres es caracteritzen per alterar mínimament  l’entorn urbà i per tant les afectacions 
mediambientals que porten associades les obres. En aquestes obres en particular els vectors ambientals que tot seguit es relacionen no 
experimenten  cap tipus d’afectació o no es considera apreciable.  
  
- Atmosfera  
- Hidrologia  
- Energia  
- Flora i fauna  
- Paisatge  
 
 
2.2  Vectors afectats. Mesures correctores 
 
En relació als vectors relacionats caldrà que el contractista  reculli  les directrius que queden determinades en els següents apartats 
 
2.2.1. Població.  
 
- Avaluació de barreres arquitectòniques:   
 
El projecte recull les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a la zona de neteja de canaletes. El 
contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la 
gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en projecte.  
  
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació (radio, 
premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser 
restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure 
circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
   
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat 
adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  
   
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació de 
velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-ne el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant-ne en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.  
  
Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase d'execució.  
  
  
- Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:   
 
 Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de 
respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats.   
  
Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins 
de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.  
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle 
en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les mesures següents:  
  
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la 
senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  
Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos.  
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi 
instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles.  
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos afectats per l’obra.  
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra.  S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà 
un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal 



envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar 
prèviament amb  Guàrdia Urbana.  
  
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats (senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit 
rodat)   
  
La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser necessari es plantejaran els 
desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.  
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.  
  
- Formació específica dels operaris:   
 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de 
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es 
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes 
on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
 
2.2.2. Residus  
 
Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció:  
  
- Segregació i gestió de residus:   
  
.La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa  el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la 
producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit local (ciutat de 
Barcelona).  
  
.La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de 
juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya.  
  
.La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació 
del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció.  
  
.El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, estant específicament prohibit 
abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat.  
  
.Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments 
habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració competent.  
  
.Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent 
necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, 
degudament senyalitzats i identificats.  
  
.Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a 
l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
  
- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:   
 
.  Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a depuració, quan pel seu enclavament 
sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram.   
  
. S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.  
  
 . El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de 
lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució.   
  
. S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves  
característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.   
  
. Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests casos, serà necessari instal·lar  sanitaris mòbils.  
 . L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).    
  
 - Residus especials:   

 
. Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast de les zones inundables per avingudes 
ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin 
ser emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.  
  
. Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries, piles i restes de 
pintures.  
  
. Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de 
les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, 
contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions 
perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos 
d’estada en obra.  
  
. Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües 
subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.  
 . Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració 
competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
  
- Formació específica dels operaris:   
  
.Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de 
perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri 
nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
 
 
 
 
Els arquitectes, 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  juny de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




