
AMIDAMENTS  
COBERTA  CAN BUTJOSA                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
labaulaestudi                          [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

 

 CAPITOL C05 ESTRUCTURA D'ACER                                                 
E4435315      kg   Perfils d'acer col·locats                                         
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils lami-  
 nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'impri-  
 mació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 PÒRTIC A  
 IPE-400 1 34,60 66,31 2.294,33 
 HEB-100 1 1,20 20,40 24,48 
 PÒRTIC B-C-D-E-F  
 IPE-400 5 33,10 66,31 10.974,31 
 HEB-100 5 1,20 20,40 122,40 
 PÒRTIC G  
 IPE-400 1 30,10 66,31 1.995,93 
 HEB-100 1 1,20 20,40 24,48 
 + 3 % de pèrdues 1 0,03 15.336,50 460,10 
  ______________________________________________________  
 15.896,03 
E4435325      kg   Perfils d'acer col·locats                                         
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils lami-  
 nats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa  
 d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 PÒRTIC A-B-C-D-E-F  
 T-100 6 28,00 16,40 2.755,20 
 Pletina 200x12mm de 2.80m de long 6 0,01 7.850,00 471,00 
 Pletina de 150x25mm de 25m de long 6 0,09 7.850,00 4.239,00 
 Rigiditzadors en extrems de pòrtic, 6 0,01 7.850,00 471,00 
 Pletina e=12mm  
 PÒRTIC G  
 T-100 1 28,00 16,40 459,20 
 Pletina 200x12mm de 2.80m de long 1 0,01 7.850,00 78,50 
 Pletina de 150x25mm de 25m de long 1 0,09 7.850,00 706,50 
 Rigiditzadors en extrems de pòrtic, 1 0,01 7.850,00 78,50 
 Pletina e=12mm  
 PÒRTIC H  
 Tub D 200x8mm 3 35,50 37,90 4.036,35 
 Tub de 100x100x6mm 3 10,00 16,98 509,40 
 T-70 3 12,80 8,32 319,49 
 Pletina 250x100x30mm 3 5,88 17,64 
 Pletina 550x200x30mm 7 25,90 181,30 
 Pletina de 0.05 m2 i e=20mm 8 7,85 62,80 
 + 3% de pèrdues 1 0,03 14.385,90 431,58 
  ______________________________________________________  
 14.817,46 
K4SP8200      u    Reforç d'estructura                                               
 Tensor intermedi d'acer de la casa PFEIFER, barra a tracció model 860 i capçal tipo 860 o similar, fi-  
 xa't a pletina d'acer e=20 entre dues barres d'acer.  
 Tensors 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
E4425025      kg   Element d'ancoratge, col·locat                                    
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en  
 perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una  
 capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 Xapa de 450x250x20mm 7 17,66 123,62 
 Xapa de 200x200x20mm 3 6,28 18,84 
  ______________________________________________________  
 142,46 
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 CAPITOL C06 COBERTA I ENVOLVENT                                               
E5454F36      m²   Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer                        
 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, model MT52 de HIANSA o similar  
 amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, d'1 mm de gruix, amb una  
 inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard,  
 col·locat amb fixacions mecàniques.  
   
   
   
 Coberta 1 45,58 26,15 1.191,92 
 Envolvent 1 45,58 3,80 173,20 
  ______________________________________________________  
 1.365,12 
E4435315      kg   Perfils d'acer col·locats                                         
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils lami-  
 nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'impri-  
 mació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 Coberta  
 HEA-160 7 45,00 30,40 9.576,00 
 Envolvent  
 HEA-160 2 45,00 30,40 2.736,00 
 + 3% de perdues 1 0,03 12.312,00 369,36 
  ______________________________________________________  
 12.681,36 
E4435325      kg   Perfils d'acer col·locats                                         
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils lami-  
 nats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa  
 d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura  
 Coberta  
 T-70 14 5,00 8,32 582,40 
 Tub 100x100x6 16 8,50 16,98 2.309,28 
 Envolvent  
 Tub 100x100x6 2 4,75 16,98 161,31 
 + 3% de pèrdues 1 0,03 3.052,00 91,56 
  ______________________________________________________  
 3.144,55 
PMCEN02       m    Remat per a coberta                                               
 Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, amb tres connexions a baixants pluvials, per a coberta con-  
 tínua de planxes d'acer galvanitzat i lacat d'1 mm de gruix, preformada, carril d'alumini extruït amb  
 clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat  
 45 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
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 CAPITOL C07 PAVIMENT                                                          
E9C1143D      m²   Paviments de terratzo llis                                        
 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb veurada de  
 rejuntat, per a ús exterior a aprovar per la D.O.  
 pista esportiva 1 45,00 25,00 1.125,00 
  ______________________________________________________  
 1.125,00 
E7J51191      m    Segellat de junt entre materials d'obra                           
 Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de po-  
 liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual  
 180 180,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 
E4435121      kg   Peça d'acer col·locada                                            
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb acabat galvanitzat, col·locat a l'o-  
 bra. Xapa de 150x5 de gruix amb elements de fixació soldats per a la seva col·locació de 25,5m de  
 longitud  
 Xapa de 100x5 de 45 metres de 1 176,62 176,62 
 longitud en zona interior pista  
  ______________________________________________________  
 176,62 
E9Z22100      m²   Polit de paviment                                                 
 Polit del paviment de terratzo o pedra, desbastat a fàbrica i polit a obra sense ceres ni productes quí-  
 mics, amb característiques tècniques segons la norma UNE EN 1378-2.  
 pista esportiva 1 45,00 25,00 1.125,00 
  ______________________________________________________  
 1.125,00 
F928101F      m³   Subbase material seleccionat                                      
 Subbase material seleccionat, tipus sorra amb aportació de ciment portland 1:6 per la col·locació de  
 terrazo a l'estesa, amb estesa reglejada i piconatge del material al 95 % del PM  
 1 45,15 25,45 0,10 114,91 
  ______________________________________________________  
 114,91 
F9G1C245      m³   Paviment de formigó sense aditius                                 
 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,  
 escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic lliscat.  
 franja entre la pista i la piscina 1 45,00 1,00 0,10 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 
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 CAPITOL C08 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT                                         
EG315176      m    LINIA GENERAL - Cable de coure                                    
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-  
 polar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-  
 cat en canal o safata  
 cable coure 1 137,50 137,50 
  ______________________________________________________  
 137,50 
EG315156      m    LINIA GENERAL - Cable de coure                                    
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-  
 polar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat  
 en canal o safata  
 1 1,10 1,10 
  ______________________________________________________  
 1,10 
EG315136      m    LINIA GENERAL - Cable de coure                                    
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-  
 polar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-  
 cat en canal o safata  
 1 775,50 775,50 
  ______________________________________________________  
 775,50 
EG315126      m    LINIA GENERAL - Cable de coure                                    
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), uni-  
 polar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-  
 cat en canal o safata  
 1 625,30 625,30 
  ______________________________________________________  
 625,30 
EG21HA1H      m    LINIA GENERAL - tub rígid de plàstic                              
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die-  
 lèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment  
 1 167,00 167,00 
  ______________________________________________________  
 167,00 
EG21H71H      m    LINIA GENERAL - tub rígid de plàstic                              
 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die-  
 lèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment  
 1 267,00 267,00 
  ______________________________________________________  
 267,00 
EG161332      u    LINIA GENERAL - caixa de derivació                                
 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada  
 superficialment  
 1 28,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
EG144A02      u    QUADRE ELÈCTRIC - Caixa per a quadre de distribució               
 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i  
 muntada superficialment amb grau de protecció IP-65.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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EG42429H      u    QUADRE ELÈCTRIC - Interruptor diferencial                         
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de  
 sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de  
 defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18  
 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EG4242JH      u    QUADRE ELÈCTRIC - Interruptor diferencial                         
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),  
 de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de  
 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG415859      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),  
 de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat  
 en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG41585B      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),  
 de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat  
 en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG415DJ9      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN  
 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EG415DJB      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN  
 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG415DJF      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN  
 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG415DJH      u    QUADRE ELÈCTRIC - Magnetotèrmic                                   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN  
 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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EG4R3AB1      u    QUADRE ELÈCTRIC - Contactor                                       
 Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a pres-  
 sió  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG64D17N      u    ENLLUMENAT - Polador                                              
 Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà,  
 amb grau de protecció IP-55  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 EH61KF6B     u    ENLLUMENAT - Llum d'emergència                                    
 Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difu-  
 sor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h  
 d'autonomia, preu alt, col·locada superficial  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EHA21JV9      u    ENLLUMENAT EXTERIOR - Llumenera industrial                        
 Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada halogenurs metàl·lics de 400 W de  
 xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
EG63D15R      u    FORÇA MOTRIU - Presa de corrent                                   
 Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i  
 caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EGDZ1102      u    XARXA DE TERRES - Punt de connexió                                
 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·lo-  
 cat superficialment  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EG380A07      m    XARXA DE TERRES - Conductor de coure                              
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra  
 1 121,00 121,00 
  ______________________________________________________  
 121,00 
EGD1322E      u    XARXA DE TERRES - Piqueta                                         
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargà-  
 ria de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUIEXT01      u    XARXA DE TERRES - Soldadura                                       
 Soldadura alumimotermica d'elevat punt de fusió incloent-hi part proporcional de cartutxos i motlles  
 KLK. incloent accessoris de connexió, totalment acabat.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
PPAINRE01     pa   ajuda al ram de paleta                                            
 Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos  
 guals totalment acabats.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C09 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                           
ED7FR511      m    COL·LECTORS ENTERRATS - Clavegueró                                
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
ED7FR411      m    COL·LECTORS ENTERRATS - Clavegueró                                
 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 llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 1 52,00 52,00 
  ______________________________________________________  
 52,00 
ED7FR211      m    COL·LECTORS ENTERRATS - Clavegueró                                
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 1 52,00 52,00 
  ______________________________________________________  
 52,00 
ED7FR111      m    COL·LECTORS ENTERRATS - Clavegueró                                
 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix  
 1 13,00 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
ED143C70      m    COBERTES LLEUGERES - Baixant                                      
 Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix, incloses  
 les peces especials i fixat mecànicament amb brides  
   
 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
ED3F3440      u    PERICONS I POUS - Pericó                                          
 Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,  
 col·locat  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ED3F3540      u    PERICONS I POUS - Pericó                                          
 Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,  
 col·locat  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
PUISPP01      m    PERICONS I POUS - embornal                                        
 Suministre i col·locació de canal pluvial tipus ACODRAIN o similar, formada per canal tipus  
 SELF100 H9.5 o similiar i reixa tipus PASARELA clase A15 d'acer galvanitzat, asegurant l'estan-  
 queïtat del conjunt, amb tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la correcta posada en  
 funcionament de l'unitat.  
 45 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
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PUISPP02      m    PERICONS I POUS - embornal                                        
 Suministre i col·locació de canal pluvial tipus SLIMLINE de ACODRAIN o similar i 4 peces de re-  
 gistre, asegurant l'estanqueïtat del conjunt, amb tots els materials, accessoris i treballs necessaris per  
 la correcta posada en funcionament de l'unitat.  
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 
PPAINRE01     pa   ajuda al ram de paleta                                            
 Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos  
 guals totalment acabats.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C10 INSTAL·LACIÓ REG                                                  
EN314A17      u    VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT                                    
 Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),  
 de diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ENC11020      u    VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT                                    
 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb  
 preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i  
 ajustada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EFB24355      m    VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT                                    
 Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa  
 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
PMIRVTA01     m    VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT                                    
 Tub de polietilé 16mm porosa amb goterons incorporats cada 50 cm  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
PPAINRE01     pa   ajuda al ram de paleta                                            
 Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos  
 guals totalment acabats.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C11 SERRALLERIA                                                       
PMSERE02      m²   Reixat de panells de malla d'acer col·locats                      
 Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells d'amplada variable, i malla electrosoldada de  
 50x200 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub existents i de nova  
 col·locació de secció circular de diàmetre 100 mm i 2 mm de gruix , amb acabat galvanitzat i amb  
 platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport.  
 1 210,00 210,00 
  ______________________________________________________  
 210,00 
PMSERE01      m²   Xarxa de Poliamida, col·locada                                    
 Malla de poliamida de alta tenacitat, de 100x100mm amb trencada de 180 Kg i pes de 100 gr/m2  
 1 182,00 182,00 
  ______________________________________________________  
 182,00 
PUSEMA01      u    Màstils Reixat                                                    
 Màstils verticals de suport a reixa, de tub de secció circular de diàmetre 100 mm i 2 mm de gruix ,  
 amb una alçada de 2 metres, situats cada 3 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat,  
 col·locat ancorat a l'obra.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EABGA9B2      u    Porta d'acer                                                      
 Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla pivotant, per a un buit d'obra de 300x210 cm, amb bastidor  
 de L de 50+5 mm, amb reixa electrosoldada de 200x50x5, pany de cop i clau, col·locada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EABGM762      u    Porta d'acer                                                      
 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x215  
 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, reixa electrosoldada de 200x50x5 i bastiment, pany de  
 cop i clau, col·locada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C12 REVESTIMENTS I ACABATS                                            
E81135N2      m²   Arrebossat                                                        
 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter  
 ús corrent (GP) de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
E898D240      m²   Pintat                                                            
 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de  
 fons, diluïda, i dues d'acabat  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
E894GCK0      m²   Pintat d'estructura d'acer                                        
 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura tipus OXIRON PAVONADO o similar, amb  
 dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Pòrtics A-B-C-D-E-F-G de color negre i el pòrtic  
 H de color gris acer, a confirmar per a D.O.  
 1 632,14 0,15 94,82 
  ______________________________________________________  
 94,82 
PPARA01       u    Pintat pista esportiva                                            
 Pintat de línies de camps de joc, en pista esportiva segons està indicat en el projecte d'arquitectura.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C13 EQUIPAMENT                                                        
PUEQU01       u    Cistelles                                                         
 Suministrament i col·locació de cistella de bàsquet, segons definició en el projecte d'arquitectura, amb  
 anclatges i accessoris necessaris per al seu correcte ús. Segons UNE EN 1276:2006 Tipus 5 Classe  
 A-B-C-D-E en tub estructural d’acer, amb màstil central quadrat d’acer i tub telescòpic per a la subjecció  
 I regulació del tauler.  Suports laterals cargolats al màstil central per a subjecció dels cables d’acer anti- 
 giratori de 19+1 col·locats en estreuctura existent del sostre quedant la cistella immòbil a l’alçada de joc.  
 Elevació amb politges die niló amb rodaments. Tauler de metracrilat de mides reglamentàries 1800x1050 
 mm per 10 mm de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de nylon. Cistella pintada 
 amb pintura epoxi. Inclòs adaptador mecànic amb sistema de rosca d’accionament manual per a joc de 
 bàsquet a 3,05m i minibàsquet a 2,6m.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUEQU02       u    Cartell, col·locat                                                
 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al mur de formigó M2 col·locat amb fi-  
 xacions mecaniques.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
PUEQU03       u    Cartel, col·locat                                                 
 Suministrament i col·locació de les lletres d'acer galvanitzat, amb el nom de les pistes esportives de  
 Can Butjosa, incloent fixacions, totalment acabat.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C14 URBANITZACIÓ                                                      
PB9811G4F      m    Peça de pedra artificial per a rampa de gual                         
 Peça de pedra artificial per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix  
 2 3,50 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
PB981PG4F      u    Peça de pedra artificial per a capçal de gual                        
 Capçal de gual de pedra artificial de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, d'1 peça  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PPAURB01      pa   ajudes al ram de paleta                                           
 Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos  
 guals totalment acabats.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
FR3P2254      m³   Aportació de terra vegetal                                        
 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals  
 1 25,50 1,90 0,15 7,27 
  ______________________________________________________  
 7,27 
E4435121      kg   Peça d'acer col·locada                                            
 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats  
 en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb acabat galvanitzat, col·locat a l'o-  
 bra. Xapa de 150x5 de gruix amb elements de fixació soldats per a la seva col·locació de 25,5m de  
 longitud  
 Xapa de 150x5 de 25,5 metres de 1 150,13 150,13 
 longitud  
  ______________________________________________________  
 150,13 
FR662118      u    Plantació d'arbust                                                
 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de  
 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució  
 total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les ter-  
 res sobrants a camió  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
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 CAPITOL C15 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                       
PPAESS01           Estudi de Seguretat i Salut                                       
 Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de segu-  
 retat i salut.  
 ESS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C16 CONTROL DE QUALITAT                                               
PPACQ01       pa   Control de Qualitat                                               
 Partida alçada estimada per el control de qualitat en obra, en base al programa de control de qualitat  
 que es realitzarà abans de l'inici de les obres.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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 CAPITOL C17 PARTIDES EXTRES                                                   
P01           PA   RÀFEC COBERTA VESTUARIS                                           
 Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, amb una connexió a baixant pluvial, per a coberta d'edifica-  
 ció on hi han els vestuaris, amb planxes d'acer galvanitzat i lacat d'1 mm de gruix, preformada, carril  
 d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat i suminis-  
 trament i col·locació de baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 1  
 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Totalment acabat.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
P02           PA   PORTA I MURET                                                     
 Desmontatge de porta metàl·lica i suministre i col·locació de malla electrosoldada de 50x200 i 5mm  
 de gruix, fixada mecanicament a suports verticals de tub existents i si no es poden aprofitar suminis-  
 trar-ne i col·locar-ne de nous, igual que els existents, tot amb acabat galvanitzat. Reconstrucció de  
 muret afectat pel desmontatge, refer l'ampit que s'ha vist afectat, arrebossat i pintat com l'existent, per  
 deixar-ho acabat.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
P03           PA   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA                                            
 Suministrament i col·locació de baina, de tub de PVC de D 40mm per a pas d'instal·lacions elèctri-  
 ques, a través de la solera de formigó de la pista. Des de l'edifici adjacent fins a pòrtic de coberta. In-  
 clou caixa de derivació elèctrica, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment a IPE-400.  
 Tot acabat.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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Aquesta és l'última plana de l’Estat d’Amidaments del Projecte Bàsic i Executiu d’una coberta, 
adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de Can 
Butjosa a Parets del Vallès. 
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P 1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 



COBERTA  CAN BUTJOSA

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Código Nat Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres

C01           Capítulo TREBALLS PREVIS 1 421,34 421,34

7G121111      Partida u Quadre secundari per a instal∙lació elèctrica d'obra 1,00 174,77 174,77

Quadre secundari per a instal∙lació elèctrica d'obra 
format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 
mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, 
interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

1 0,00 0,00 0,00 1,00

7G121111 1,00 174,77 174,77

4J11D1AA      Partida m Escomesa per a instal∙lació elèctrica 1,00 35,74 35,74

Escomesa per a instal∙lació de lampisteria amb tub de 
coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, 
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, 
en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 
20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm 

sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i 
compactació dels espais buits entre els elements, no 
inclou la obertura de la rasa ni la reposició del 
paviment

1 0,00 0,00 0,00 1,00

4J11D1AA 1,00 35,74 35,74

PPATP01       Partida pa Instal∙lacio d'aigua a obra 1,00 210,83 210,83

Instal∙lació d'aigua durant l'obra. Inclou escomesa 
provisional, un punt de suministrament i els 
accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPATP01 1,00 210,83 210,83

C01 1 421,34 421,34

C02           Capítulo ENDERROCS 1 4.367,07 4.367,07

F21Q2501      Partida u Retirada d'equipaments fixos 2,00 2,80 5,59

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

2 0,00 0,00 0,00 2,00

F21Q2501 2,00 2,80 5,59

F21QA701      Partida u Retirada d'equipaments fixos 6,00 13,25 79,48

Retirada de canastes existents ancorades a terra i 
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa 
sobre camió o contenidor

6 0,00 0,00 0,00 6,00

F21QA701 6,00 13,25 79,48

F21H1441      Partida u Desmuntatge i arrencada d'instal∙lacions d'enllumenat 6,00 35,06 210,37

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, 
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 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

6 0,00 0,00 0,00 6,00

F21H1441 6,00 35,06 210,37

F21B3001      Partida m Desmuntatge o demolició d'elements de seguretat i 
protecció

110,00 10,80 1.188,10

Desmuntatge de reixa metàl∙lica, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió

1 110,00 0,00 0,00 110,00

F21B3001 110,00 10,80 1.188,10

F216R443      Partida m Desmuntatge o demolició d'elements de seguretat i 
protecció

150,00 3,17 475,82



Desmuntatge de xarxa perimetral de 2 a 6 m d'alçària, 
com a màxim, a mà i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor.

150 0,00 0,00 0,00 150,00

F216R443 150,00 3,17 475,82

PUTEND01      Partida u Desmuntatge o demolició d'elements de seguretat i 
protecció

40,00 8,43 337,33

Tallar màstils existents de 6 metres de longitud i 
diàmetre 100mm i deixar‐los a una alçada de 2 
metres, amb mitjans mecànics, recollida de runa a mà, 
càrrega manual a camió o container i transport a 
abocador autoritzat.

40 0,00 0,00 0,00 40,00

PUTEND01 40,00 8,43 337,33

F2168941      Partida m² Enderroc de paret 95,00 1,56 147,90

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de 
ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora 
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre 
camió

1 95,00 0,00 0,00 95,00

F2168941 95,00 1,56 147,90

F2111131      Partida m³ Demolició de petites edificacions 29,79 12,96 386,09

Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica 
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora 
de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre 
camió

1 26,35 0,95 1,19 29,79

F2111131 29,79 12,96 386,09

F2194AK5      Partida m² Demolició de paviment 262,00 4,36 1.142,13

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de 
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió

1 262,00 0,00 0,00 262,00

F2194AK5 262,00 4,36 1.142,13

F2192C05      Partida m Demolició de Gual 9,00 3,28 29,48

Demolició de gual existent, de vorada amb rigola de 
formigó col∙locada sobre formigó amb compressor i 
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o 
contenidor

9 0,00 0,00 0,00 9,00

F2192C05 9,00 3,28 29,48

E2R540J0      Partida m³ Transport de residus 36,00 10,13 364,78

Transport de residus inerts o no especials a instal∙lació 
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 
m3 de capacitat

1 36,00 0,00 0,00 36,00

E2R540J0 36,00 10,13 364,78

C02 1 4.367,07 4.367,07

C03           Capítulo MOVIMENT DE TERRES 1 4.081,08 4.081,08

E222142A      Partida m³ Excavació de rasa i pou 43,94 4,64 203,79

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en 
terreny compacte (SPT 20‐50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1 1,40 1,40 0,90 1,76

7 1,30 1,05 0,90 8,60

4 1,40 0,70 0,90 3,53

1 1,10 0,70 0,70 0,54

1 9,25 1,30 0,70 8,42

1 8,70 1,00 0,70 6,09

1 9,05 0,70 0,70 4,43

1 7,00 0,70 0,70 3,43

2 1,80 0,70 0,70 1,76

1 15,70 0,60 0,50 4,71



4 0,40 0,40 0,70 0,45

1 0,55 0,55 0,70 0,21

E222142A 43,94 4,64 203,79

E222B232      Partida m³ Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 44,81 4,64 207,82

Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions fins a 1 m 

de fondària, en terreny fluix (SPT 20‐50), realitzada 
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la 
vora

1 40,60 0,40 1,00 16,24

1 40,60 0,40 1,00 16,24

10 2,50 0,25 0,50 3,13

1 23,00 0,40 1,00 9,20

E222B232 44,81 4,64 207,82

E2213422      Partida m³ Excavació per a rebaix 156,25 2,03 317,26

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20‐
50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa 
sobre camió

1 25,00 2,50 2,50 156,25

E2213422 156,25 2,03 317,26

F2213650      Partida m³ Excavació per a explanació 63,00 6,27 394,79

Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb 
compressor

1 18,00 7,00 0,50 63,00

F2213650 63,00 6,27 394,79

F2R350AA      Partida m³ Transport de material d'excavació 308,00 3,89 1.196,81

Transport de terres a instal∙lació autoritzada de gestió 
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a 
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km

1 308,00 0,00 0,00 308,00

F2R350AA 308,00 3,89 1.196,81

E2241100      Partida m² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats 131,00 1,28 168,26

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 
1,5 m de fondària

1 5,60 0,00 0,90 5,04

7 4,70 0,00 0,90 29,61

4 4,20 0,00 0,90 15,12

1 2,90 0,00 0,70 2,03

1 58,60 0,00 0,70 41,02

1 15,40 0,00 0,70 10,78

2 5,00 0,00 0,70 7,00

1 30,00 0,00 0,40 12,00

5 2,40 0,00 0,70 8,40

E2241100 131,00 1,28 168,26

E2252772      Partida m³ Terraplenat i piconatge 5,57 9,52 53,05

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres 
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una 
compactació del 95% del PN

1 1,40 1,40 0,10 0,20

7 1,30 1,05 0,10 0,96

4 1,40 0,70 0,10 0,39

1 1,10 0,70 0,10 0,08

1 9,25 1,30 0,10 1,20

1 8,70 1,00 0,10 0,87

1 9,05 0,70 0,10 0,63

1 7,00 0,70 0,10 0,49

1 1,80 0,70 0,10 0,13

1 15,70 0,40 0,10 0,63

E2252772 5,57 9,52 53,05

F2285SR0      Partida m³ Rebliment i piconantge de rasa 4,79 26,38 126,42

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, 
amb sorres de material



1 40,60 0,40 0,10 1,62

1 40,60 0,40 0,10 1,62

10 2,50 0,25 0,10 0,63

1 23,00 0,40 0,10 0,92

F2285SR0 4,79 26,38 126,42

E2255S70      Partida m³ Reblert de rasa o pou 75,00 18,84 1.412,88

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat 
de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

1 25,00 2,00 1,50 75,00

E2255S70 75,00 18,84 1.412,88

C03 1 4.081,08 4.081,08

C04           Capítulo FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 1 36.139,11 36.139,11

E3D1LDB3      Partida m Execució de micropilons 396,00 31,31 12.399,92

Execució de micropilons amb entubació en els 6 
primers metres de 200 mm de diàmetre amb menys 
d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca 
tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de 
micropilons, de 562 N/mm2 de límit elàstic, armat 
amb tub metàl∙lic de 60,3 mm de diàmetre i de 5.5 
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment 
CEM I 52,5 R

33 0,00 0,00 12,00 396,00

E3D1LDB3 396,00 31,31 12.399,92

E3DZ2000      Partida u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra equip 
de micropilons

1,00 2.546,16 2.546,16

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra 
d'equip d'execució de micropilons

1 0,00 0,00 0,00 1,00

E3DZ2000 1,00 2.546,16 2.546,16

E3Z112T1      Partida m² Capa de neteja i anivellament 57,91 6,88 398,56

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

1 1,40 1,40 0,00 1,96

7 1,30 1,05 0,00 9,56

4 1,40 0,70 0,00 3,92

1 1,10 0,70 0,00 0,77

1 9,25 1,30 0,00 12,03

1 8,70 1,00 0,00 8,70

1 9,05 0,70 0,00 6,34

1 7,00 0,70 0,00 4,90

2 1,80 0,70 0,00 2,52

1 15,70 0,40 0,00 6,28

4 0,40 0,40 0,00 0,64

1 0,55 0,55 0,00 0,30

E3Z112T1 57,91 6,88 398,56

E31B4000      Partida kg Armadura de rases i pous 3.583,24 0,78 2.789,35

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres 
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

7 24,00 0,92 0,00 154,56

7 24,00 0,92 0,00 154,56

7 24,00 2,55 0,00 428,40

7 24,00 0,92 0,00 154,56

7 36,00 0,92 0,00 231,84

7 54,00 0,92 0,00 347,76

7 18,00 0,92 0,00 115,92

21 0,00 0,00 2,50 52,50

4 8,40 0,92 0,00 30,91

4 8,40 2,55 0,00 85,68

4 15,20 0,92 0,00 55,94

4 23,40 0,92 0,00 86,11

8 0,00 0,00 2,50 20,00

1 35,20 0,92 0,00 32,38

1 30,40 0,92 0,00 27,97



1 32,80 0,92 0,00 30,18

1 32,80 0,92 0,00 30,18

1 23,52 0,92 0,00 21,64

1 51,20 0,92 0,00 47,10

1 72,00 0,92 0,00 66,24

4 0,00 0,00 2,50 10,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6,80 0,92 0,00 6,26

1 6,80 0,92 0,00 6,26

1 2,20 0,92 0,00 2,02

1 13,20 0,92 0,00 12,14

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 70,70 0,92 0,00 65,04

1 70,70 0,92 0,00 65,04

1 19,00 0,92 0,00 17,48

1 163,20 0,92 0,00 150,14

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 42,25 0,92 0,00 38,87

1 42,25 0,92 0,00 38,87

1 15,70 0,92 0,00 14,44

1 112,00 0,92 0,00 103,04

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 36,20 0,92 0,00 33,30

1 36,20 0,92 0,00 33,30

1 17,00 0,92 0,00 15,64

1 95,00 0,92 0,00 87,40

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 31,80 0,92 0,00 29,26

1 31,80 0,92 0,00 29,26

1 14,70 0,92 0,00 13,52

1 81,40 0,92 0,00 74,89

0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 9,60 0,92 0,00 17,66

2 9,60 0,92 0,00 17,66

2 3,60 0,92 0,00 6,62

2 19,80 0,92 0,00 36,43

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 67,60 0,92 0,00 62,19

1 67,60 0,92 0,00 62,19

1 31,40 0,92 0,00 28,89

1 126,00 0,92 0,00 115,92

1 85,00 1,63 0,00 138,55

7 3,00 2,55 0,00 53,55

3 3,00 2,55 0,00 22,95

E31B4000 3.583,24 0,78 2.789,35

E31522H1      Partida m³ Formigonament de rases i pous 24,50 48,45 1.186,81

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA‐
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat des de camió

1 1,10 0,70 0,60 0,46

1 9,50 1,30 0,60 7,41

1 7,85 1,00 0,60 4,71

1 8,45 0,70 0,60 3,55

1 7,35 0,70 0,60 3,09

2 1,80 0,70 0,60 1,51

1 15,70 0,60 0,40 3,77

E31522H1 24,50 48,45 1.186,81

E3F515H1      Partida m³ Formigonament d'enceps 12,35 53,23 657,32

Formigó per a enceps, HA‐25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió

7 1,30 1,05 0,80 7,64

4 1,40 0,70 0,80 3,14

1 1,40 1,40 0,80 1,57

E3F515H1 12,35 53,23 657,32

E4D22A23      Partida m² Encofrat per a murs 210,99 15,20 3.206,86



Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 
plafó metàl∙lic de 50x200 cm, per a murs de base 
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per 
a deixar el formigó vist.
Inclou els elements necessaris per a l'execució de 
detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o 
estructura.
S'inclou: disposició de mitjans de seguretat i protecció 
reglamentaris, col∙locació de bastides, transport 
d'eines i mitjans aux. a obra, neteja acurada dels 
plafons abans de col∙locar‐los, desencofrat i replanteig 
del límit de formigonat, anivellat i treballs 
complementaris per garantir‐ne la solidesa. Execució 
dels forats per a pas d'instal∙lacions, realització de 
junts de construcció i dilatació, realització de drenatge 
posterior del mur i impermeabilització de la cara 
interior del mur en contacte amb el terreny. 
Tapament de junts irregulars de l'encofrat, neteja dels 
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans 
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari 
per a la correcta execució dels treballs. 

1 1,10 0,00 3,00 3,30

1 9,30 0,00 8,60 79,98

1 7,85 0,00 3,50 27,48

1 8,25 0,00 3,00 24,75

1 9,25 0,00 3,00 27,75

1 7,00 0,00 0,60 4,20

2 3,20 0,00 1,70 10,88

1 16,00 0,00 1,60 25,60

1 8,30 0,00 0,85 7,06

E4D22A23 210,99 15,20 3.206,86

E4B2M6JJ      Partida m² Armadura per a murs, en malla 348,27 6,00 2.089,80

Armadura per a mur AP500 SD amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm D:12‐12 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080 i 
inclòs cèrcol perimetral amb 4 D 12mm i E D 6mm / 
20cm

2 1,10 0,00 3,00 6,60

2 9,30 0,00 8,60 159,96

2 7,85 0,00 3,50 54,95

2 8,25 0,00 3,00 49,50

2 9,25 0,00 3,00 55,50

4 3,20 0,00 1,70 21,76

E4B2M6JJ 348,27 6,00 2.089,80

E4B2M6GG      Partida m² Armadura per a murs, en malla 65,31 4,66 304,62

Armadura per a mur AP500 SD amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm D:10‐10 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080

2 16,00 0,00 1,60 51,20

2 8,30 0,00 0,85 14,11

E4B2M6GG 65,31 4,66 304,62

E4B2M6CC      Partida m² Armadura per a murs, en malla 8,40 3,26 27,35

Armadura per a mur AP500 SD amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm D:8‐8 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080

2 7,00 0,00 0,60 8,40

E4B2M6CC 8,40 3,26 27,35

E45218H4      Partida m³ Formigonament de murs 59,70 59,39 3.545,60

Formigó per a mur, HA‐25/B/20/IIa, de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
amb bomba

1 1,10 0,20 3,00 0,66

1 9,30 0,30 8,60 23,99

1 7,85 0,30 3,50 8,24

1 8,25 0,30 3,00 7,43



1 9,25 0,30 3,00 8,33

1 7,00 0,30 0,60 1,26

2 3,20 0,30 1,70 3,26

1 16,00 0,20 1,60 5,12

1 8,30 0,20 0,85 1,41

E45218H4 59,70 59,39 3.545,60

BD1Z_02       Partida m Beina de protecció per a tub 14,00 8,90 124,60

Reserva pas d'instal∙lacions a través de fonaments de 
formigó a base de beina amb tub de PVC de D200mm 

previst abans de formigonar el fonament.

1 13,00 0,00 0,00 13,00

1 1,00 0,00 0,00 1,00

BD1Z_02 14,00 8,90 124,60

E93618C1      Partida m² Solera de formigó 400,80 13,23 5.304,01

Solera de formigó HA‐25/B/20/IIa, de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 
20 cm, abocat des de camió, amb estesa i vibrat 
mecanic.

1 60,80 0,00 0,00 60,80

1 61,80 0,00 0,00 61,80

1 19,20 0,00 0,00 19,20

1 173,00 0,00 0,00 173,00

1 72,00 0,00 0,00 72,00

1 14,00 0,00 0,00 14,00

E93618C1 400,80 13,23 5.304,01

E9Z4M618      Partida m² Armadura per a paviment, en malla 141,80 3,26 461,77

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm D:8‐8 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080 
col∙locació en cara superior e inferior.

1 60,80 0,00 0,00 60,80

1 61,80 0,00 0,00 61,80

1 19,20 0,00 0,00 19,20

E9Z4M618 141,80 3,26 461,77

E9Z4AA24      Partida m² Armadura per a paviment, en malla 173,00 1,60 276,08

Armadura pel control de la fissuració superficial en 
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8‐8 mm 6x2,2 m 

B500T UNE‐EN 10080

1 173,00 0,00 0,00 173,00

E9Z4AA24 173,00 1,60 276,08

PMFOES02      Partida m² Armadura per a paviment, en malla 86,00 1,50 128,87

Armadura pel control de la fissuració superficial en 
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4‐4 mm 6x2,2 m 

B500T UNE‐EN 10080

1 72,00 0,00 0,00 72,00

1 14,00 0,00 0,00 14,00

PMFOES02 86,00 1,50 128,87

PMFOES01      Partida m² Acabat superficial de paviment de formigó 279,80 1,32 370,27

remolinat mecànic lliscat afegint 4 kg/m2 de pols de 
quars gris 

1 173,00 0,00 0,00 173,00

1 61,80 0,00 0,00 61,80

1 45,00 0,00 0,00 45,00

PMFOES01 279,80 1,32 370,27

E9GZA524      Partida m Formació de junt amb serra de disc en paviment de 
formigó

45,00 6,06 272,65

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans 
mecànics

1 45,00 0,00 0,00 45,00



E9GZA524 45,00 6,06 272,65

E7A24F0L      Partida m² Barrera de vapor 60,80 0,80 48,51

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 
100 µm i 96 g/m2, col∙locada no adherida, per a 
separar la solera de formigó amb el terreny.

1 60,80 0,00 0,00 60,80

E7A24F0L 60,80 0,80 48,51

C04 1 36.139,11 36.139,11

C05           Capítulo ESTRUCTURA D'ACER 1 35.699,38 35.699,38

E4435315      Partida kg Perfils d'acer col∙locats 15.896,02 1,11 17.633,18

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a 
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col∙locat a l'obra amb soldadura

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 34,60 0,00 66,31 2.294,33

1 1,20 0,00 20,40 24,48

0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 33,10 0,00 66,31 10.974,31

5 1,20 0,00 20,40 122,40

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 30,10 0,00 66,31 1.995,93

1 1,20 0,00 20,40 24,48

1 0,03 0,00 15.336,50 460,10

E4435315 15.896,02 1,11 17.633,18

E4435325      Partida kg Perfils d'acer col∙locats 14.817,46 1,16 17.205,72

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col∙locat a l'obra amb soldadura

0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 28,00 0,00 16,40 2.755,20

6 0,01 0,00 7.850,00 471,00

6 0,09 0,00 7.850,00 4.239,00

6 0,01 0,00 7.850,00 471,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 28,00 0,00 16,40 459,20

1 0,01 0,00 7.850,00 78,50

1 0,09 0,00 7.850,00 706,50

1 0,01 0,00 7.850,00 78,50

0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 35,50 0,00 37,90 4.036,35

3 10,00 0,00 16,98 509,40

3 12,80 0,00 8,32 319,49

3 0,00 5,88 0,00 17,64

7 0,00 25,90 0,00 181,30

8 0,00 7,85 0,00 62,80

1 0,03 0,00 14.385,90 431,58

E4435325 14.817,46 1,16 17.205,72

K4SP8200      Partida u Reforç d'estructura 3,00 233,53 700,60

Tensor intermedi d'acer de la casa PFEIFER, barra a 
tracció model 860 i capçal tipo 860 o similar, fixa't a 
pletina d'acer e=20 entre dues barres d'acer.

3 0,00 0,00 0,00 3,00

K4SP8200 3,00 233,53 700,60

E4425025      Partida kg Element d'ancoratge, col∙locat 142,46 1,12 159,88

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a elements 
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col∙locat a l'obra amb 
soldadura



7 0,00 17,66 0,00 123,62

3 0,00 6,28 0,00 18,84

E4425025 142,46 1,12 159,88

C05 1 35.699,38 35.699,38

C06           Capítulo COBERTA I ENVOLVENT 1 42.071,34 42.071,34

E5454F36      Partida m² Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer 1.365,12 15,80 21.572,22

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada i lacada, model MT52 de HIANSA o 
similar amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i 
una alçària entre 55 i 70 mm, d'1 mm de gruix, amb 
una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial 
entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, 
col∙locat amb fixacions mecàniques.

1 45,58 26,15 0,00 1.191,92

1 45,58 3,80 0,00 173,20

E5454F36 1.365,12 15,80 21.572,22

E4435315      Partida kg Perfils d'acer col∙locats 12.681,36 1,11 14.067,22

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a 
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col∙locat a l'obra amb soldadura

0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 45,00 0,00 30,40 9.576,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 45,00 0,00 30,40 2.736,00

1 0,03 0,00 12.312,00 369,36

E4435315 12.681,36 1,11 14.067,22

E4435325      Partida kg Perfils d'acer col∙locats 3.144,55 1,16 3.651,39

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col∙locat a l'obra amb soldadura

0 0,00 0,00 0,00 0,00

14 5,00 0,00 8,32 582,40

16 8,50 0,00 16,98 2.309,28

0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4,75 0,00 16,98 161,31

1 0,03 0,00 3.052,00 91,56

E4435325 3.144,55 1,16 3.651,39

PMCEN02       Partida m Remat per a coberta 45,00 61,79 2.780,51

Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, amb tres 
connexions a baixants pluvials, per a coberta contínua 
de planxes d'acer galvanitzat i lacat d'1 mm de gruix, 
preformada, carril d'alumini extruït amb clips de 
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, 
col∙locat

45 0,00 0,00 0,00 45,00

PMCEN02 45,00 61,79 2.780,51

C06 1 42.071,34 42.071,34

C07           Capítulo PAVIMENT 1 22.263,97 22.263,97

E9C1143D      Partida m² Paviments de terratzo llis 1.125,00 16,06 18.069,64

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, 
preu mitjà, col∙locat a l'estesa amb veurada de 
rejuntat, per a ús exterior a aprovar per la D.O.

1 45,00 25,00 0,00 1.125,00

E9C1143D 1.125,00 16,06 18.069,64

E7J51191      Partida m Segellat de junt entre materials d'obra 180,00 1,30 234,70



Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm 

d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de 
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola 
manual

180 0,00 0,00 0,00 180,00

E7J51191 180,00 1,30 234,70

E4435121      Partida kg Peça d'acer col∙locada 176,62 0,93 163,84

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça simple, en perfils laminats en 
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, amb acabat galvanitzat, col∙locat a l'obra. Xapa
de 150x5 de gruix amb elements de fixació soldats per 
a la seva col∙locació de 25,5m de longitud

1 176,62 0,00 0,00 176,62

E4435121 176,62 0,93 163,84

E9Z22100      Partida m² Polit de paviment 1.125,00 1,96 2.203,97

Polit del paviment de terratzo o pedra, desbastat a 
fàbrica i polit a obra sense ceres ni productes químics, 
amb característiques tècniques segons la norma UNE 
EN 1378‐2.

1 45,00 25,00 0,00 1.125,00

E9Z22100 1.125,00 1,96 2.203,97

F928101F      Partida m³ Subbase material seleccionat 114,91 12,02 1.381,23

Subbase material seleccionat, tipus sorra amb 
aportació de ciment portland 1:6 per la col∙locació de 
terrazo a l'estesa, amb estesa reglejada i piconatge del
material al 95 % del PM

1 45,15 25,45 0,10 114,91

F928101F 114,91 12,02 1.381,23

F9G1C245      Partida m³ Paviment de formigó sense aditius 4,50 46,80 210,59

Paviment de formigó sense additius HF‐3,5 MPa de 
resistència a flexotracció i consistència plàstica, 
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i 
acabat remolinat mecànic lliscat.

1 45,00 1,00 0,10 4,50

F9G1C245 4,50 46,80 210,59

C07 1 22.263,97 22.263,97

C08           Capítulo INSTAL∙LACIÓ ELECTRICITAT 1 9.171,86 9.171,86

EG315176      Partida m LINIA GENERAL ‐ Cable de coure 137,50 3,85 528,94

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1‐K (AS+), unipolar, de 
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col∙locat en 
canal o safata

1 137,50 0,00 0,00 137,50

EG315176 137,50 3,85 528,94

EG315156      Partida m LINIA GENERAL ‐ Cable de coure 1,10 2,37 2,61

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1‐K (AS+), unipolar, de 
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col∙locat en 
canal o safata

1 1,10 0,00 0,00 1,10

EG315156 1,10 2,37 2,61

EG315136      Partida m LINIA GENERAL ‐ Cable de coure 775,50 1,16 900,49

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1‐K (AS+), unipolar, de 
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col∙locat en 
canal o safata

1 775,50 0,00 0,00 775,50

EG315136 775,50 1,16 900,49

EG315126      Partida m LINIA GENERAL ‐ Cable de coure 625,30 0,94 588,17



Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1‐K (AS+), unipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col∙locat en 
canal o safata

1 625,30 0,00 0,00 625,30

EG315126 625,30 0,94 588,17

EG21HA1H      Partida m LINIA GENERAL ‐ tub rígid de plàstic 167,00 6,72 1.122,34

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 167,00 0,00 0,00 167,00

EG21HA1H 167,00 6,72 1.122,34

EG21H71H      Partida m LINIA GENERAL ‐ tub rígid de plàstic 267,00 3,10 827,91

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 267,00 0,00 0,00 267,00

EG21H71H 267,00 3,10 827,91

EG161332      Partida u LINIA GENERAL ‐ caixa de derivació 28,00 10,58 296,25

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 
mm, amb grau de protecció IP‐65, muntada 
superficialment

1 28,00 0,00 0,00 28,00

EG161332 28,00 10,58 296,25

EG144A02      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Caixa per a quadre de distribució 1,00 125,65 125,65

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb 
porta, per a quatre fileres de vint‐i‐dos mòduls i 
muntada superficialment amb grau de protecció IP‐
65.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG144A02 1,00 125,65 125,65

EG42429H      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Interruptor diferencial 2,00 53,43 106,85

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb 
botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE‐EN 61008‐1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

2 0,00 0,00 0,00 2,00

EG42429H 2,00 53,43 106,85

EG4242JH      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Interruptor diferencial 1,00 95,39 95,39

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb 
botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE‐EN 61008‐1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG4242JH 1,00 95,39 95,39

EG415859      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 1,00 11,46 11,46

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), 
de 3000 A de poder de tall segons UNE‐EN 60898, de 
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 
DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00



EG415859 1,00 11,46 11,46

EG41585B      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 1,00 11,55 11,55

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), 
de 3000 A de poder de tall segons UNE‐EN 60898, de 
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 
DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG41585B 1,00 11,55 11,55

EG415DJ9      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 2,00 35,59 71,18

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE‐EN 
60947‐2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN

2 0,00 0,00 0,00 2,00

EG415DJ9 2,00 35,59 71,18

EG415DJB      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 1,00 36,11 36,11

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE‐EN 
60947‐2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG415DJB 1,00 36,11 36,11

EG415DJF      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 1,00 39,44 39,44

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE‐EN 
60947‐2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG415DJF 1,00 39,44 39,44

EG415DJH      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Magnetotèrmic 1,00 47,31 47,31

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE‐EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE‐EN 
60947‐2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG415DJH 1,00 47,31 47,31

EG4R3AB1      Partida u QUADRE ELÈCTRIC ‐ Contactor 1,00 104,81 104,81

Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 
400 V corrent altern, 50 Hz, i muntat a pressió

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG4R3AB1 1,00 104,81 104,81

EG64D17N      Partida u ENLLUMENAT ‐ Polador 1,00 7,65 7,65

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte 
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb 
grau de protecció IP‐55

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG64D17N 1,00 7,65 7,65

 EH61KF6B     Partida u ENLLUMENAT ‐ Llum d'emergència 1,00 81,50 81,50

Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de 
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos 
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, 
flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, 
preu alt, col∙locada superficial

1 0,00 0,00 0,00 1,00

 EH61KF6B 1,00 81,50 81,50

EHA21JV9      Partida u ENLLUMENAT EXTERIOR ‐ Llumenera industrial 18,00 148,62 2.675,12



Llumenera industrial amb distribució simètrica 
extensiva i làmpada halogenurs metàl∙lics de 400 W 

de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, 
tancada, suspesa

18 0,00 0,00 0,00 18,00

EHA21JV9 18,00 148,62 2.675,12

EG63D15R      Partida u FORÇA MOTRIU ‐ Presa de corrent 1,00 6,82 6,82

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de 
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa 
estanca, amb grau de protecció IP‐55, preu mitjà, 
muntada superficialment

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EG63D15R 1,00 6,82 6,82

EGDZ1102      Partida u XARXA DE TERRES ‐ Punt de connexió 1,00 20,54 20,54

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de 
platina de coure, muntat en caixa estanca i col∙locat 
superficialment

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EGDZ1102 1,00 20,54 20,54

EG380A07      Partida m XARXA DE TERRES ‐ Conductor de coure 121,00 8,57 1.036,89

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, 
muntat en malla de connexió a terra

1 121,00 0,00 0,00 121,00

EG380A07 121,00 8,57 1.036,89

EGD1322E      Partida u XARXA DE TERRES ‐ Piqueta 4,00 49,96 199,83

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment 
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4 0,00 0,00 0,00 4,00

EGD1322E 4,00 49,96 199,83

PUIEXT01      Partida u XARXA DE TERRES ‐ Soldadura 10,00 9,73 97,31

Soldadura alumimotermica d'elevat punt de fusió 
incloent‐hi part proporcional de cartutxos i motlles 
KLK. incloent accessoris de connexió, totalment 
acabat. 

10 0,00 0,00 0,00 10,00

PUIEXT01 10,00 9,73 97,31

PPAINRE01     Partida pa ajuda al ram de paleta 1,00 129,74 129,74

Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte 
d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos 
guals totalment acabats.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPAINRE01 1,00 129,74 129,74

C08 1 9.171,86 9.171,86

C09           Capítulo INSTAL∙LACIÓ SANEJAMENT 1 4.543,75 4.543,75

ED7FR511      Partida m COL∙LECTORS ENTERRATS ‐ Clavegueró 10,00 35,70 357,05

Clavegueró amb tub de PVC‐U de paret massissa per a 
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE‐EN 
1401‐1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

1 10,00 0,00 0,00 10,00

ED7FR511 10,00 35,70 357,05

ED7FR411      Partida m COL∙LECTORS ENTERRATS ‐ Clavegueró 52,00 25,51 1.326,37

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 llit de sorra de 15 cm de gruix

1 52,00 0,00 0,00 52,00

ED7FR411 52,00 25,51 1.326,37

ED7FR211      Partida m COL∙LECTORS ENTERRATS ‐ Clavegueró 52,00 14,61 759,66



Clavegueró amb tub de PVC‐U de paret massissa per a 
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE‐EN 
1401‐1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

1 52,00 0,00 0,00 52,00

ED7FR211 52,00 14,61 759,66

ED7FR111      Partida m COL∙LECTORS ENTERRATS ‐ Clavegueró 13,00 13,64 177,35

Clavegueró amb tub de PVC‐U de paret massissa per a 
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE‐EN 
1401‐1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

1 13,00 0,00 0,00 13,00

ED7FR111 13,00 13,64 177,35

ED143C70      Partida m COBERTES LLEUGERES ‐ Baixant 12,00 29,27 351,23

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió 
plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix, incloses les 
peces especials i fixat mecànicament amb brides

1 12,00 0,00 0,00 12,00

ED143C70 12,00 29,27 351,23

ED3F3440      Partida u PERICONS I POUS ‐ Pericó 4,00 28,11 112,43

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, 
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col∙locat

4 0,00 0,00 0,00 4,00

ED3F3440 4,00 28,11 112,43

ED3F3540      Partida u PERICONS I POUS ‐ Pericó 1,00 64,95 64,95

Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, 
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col∙locat

1 0,00 0,00 0,00 1,00

ED3F3540 1,00 64,95 64,95

PUISPP01      Partida m PERICONS I POUS ‐ embornal 45,00 12,97 583,83

Suministre i col∙locació de canal pluvial tipus 
ACODRAIN o similar, formada per canal tipus SELF100 
H9.5 o similiar i reixa tipus PASARELA clase A15 d'acer 
galvanitzat, asegurant l'estanqueïtat del conjunt, amb 
tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la
correcta posada en funcionament de l'unitat.

45 0,00 0,00 0,00 45,00

PUISPP01 45,00 12,97 583,83

PUISPP02      Partida m PERICONS I POUS ‐ embornal 35,00 19,46 681,14

Suministre i col∙locació de canal pluvial tipus SLIMLINE 
de ACODRAIN o similar i 4 peces de registre, 
asegurant l'estanqueïtat del conjunt, amb tots els 
materials, accessoris i treballs necessaris per la 
correcta posada en funcionament de l'unitat.

1 35,00 0,00 0,00 35,00

PUISPP02 35,00 19,46 681,14

PPAINRE01     Partida pa ajuda al ram de paleta 1,00 129,74 129,74

Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte 
d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos 
guals totalment acabats.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPAINRE01 1,00 129,74 129,74

C09 1 4.543,75 4.543,75

C10           Capítulo INSTAL∙LACIÓ REG 1 326,55 326,55

EN314A17      Partida u VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT 1,00 8,52 8,52



Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb 
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de 
diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, 
muntada superficialment

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EN314A17 1,00 8,52 8,52

ENC11020      Partida u VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT 1,00 37,01 37,01

Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre 
nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust 
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i 
sense dispositiu de buidat, instal∙lada i ajustada

1 0,00 0,00 0,00 1,00

ENC11020 1,00 37,01 37,01

EFB24355      Partida m VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT 45,00 1,92 86,41

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 11, UNE‐EN 12201‐2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col∙locat al fons de la rasa

1 45,00 0,00 0,00 45,00

EFB24355 45,00 1,92 86,41

PMIRVTA01     Partida m VALVULES, TUBERIES i AÏLLAMENT 50,00 1,30 64,87

Tub de polietilé 16mm porosa amb goterons 
incorporats cada 50 cm

50 0,00 0,00 0,00 50,00

PMIRVTA01 50,00 1,30 64,87

PPAINRE01     Partida pa ajuda al ram de paleta 1,00 129,74 129,74

Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte 
d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos 
guals totalment acabats.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPAINRE01 1,00 129,74 129,74

C10 1 326,55 326,55

C11           Capítulo SERRALLERIA 1 3.949,87 3.949,87

PMSERE02      Partida m² Reixat de panells de malla d'acer col∙locats 210,00 14,92 3.133,24

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells 
d'amplada variable, i malla electrosoldada de 50x200 
mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports 
verticals de tub existents i de nova col∙locació de 
secció circular de diàmetre 100 mm i 2 mm de gruix , 
amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la 
fixació , col∙locat mecànicament al suport.

1 0,00 210,00 0,00 210,00

PMSERE02 210,00 14,92 3.133,24

PMSERE01      Partida m² Xarxa de Poliamida, col∙locada 182,00 1,20 218,42

Malla de poliamida de alta tenacitat, de 100x100mm 

amb trencada de 180 Kg i pes de 100 gr/m2

1 0,00 182,00 0,00 182,00

PMSERE01 182,00 1,20 218,42

PUSEMA01      Partida u Màstils Reixat 8,00 29,19 233,53

Màstils verticals de suport a reixa, de tub de secció 
circular de diàmetre 100 mm i 2 mm de gruix , amb 
una alçada de 2 metres, situats cada 3 m als extrems 
de cada panell, amb acabat galvanitzat, col∙locat 
ancorat a l'obra.

8 0,00 0,00 0,00 8,00

PUSEMA01 8,00 29,19 233,53

EABGA9B2      Partida u Porta d'acer 1,00 140,88 140,88



Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla pivotant, 
per a un buit d'obra de 300x210 cm, amb bastidor de 
L de 50+5 mm, amb reixa electrosoldada de 200x50x5, 
pany de cop i clau, col∙locada

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EABGA9B2 1,00 140,88 140,88

EABGM762      Partida u Porta d'acer 1,00 223,80 223,80

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues 
fulles batents, per a un buit d'obra de 300x215 cm, 
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, reixa 
electrosoldada de 200x50x5 i bastiment, pany de cop i 
clau, col∙locada.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

EABGM762 1,00 223,80 223,80

C11 1 3.949,87 3.949,87

C12           Capítulo REVESTIMENTS I ACABATS 1 3.371,36 3.371,36

E81135N2      Partida m² Arrebossat 10,00 16,48 164,84

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent 
(GP) de designació CSIV W0, segons la norma UNE‐EN 
998‐1, remolinat

1 0,00 10,00 0,00 10,00

E81135N2 10,00 16,48 164,84

E898D240      Partida m² Pintat 10,00 3,41 34,12

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de 
fons, diluïda, i dues d'acabat

1 0,00 10,00 0,00 10,00

E898D240 10,00 3,41 34,12

E894GCK0      Partida m² Pintat d'estructura d'acer 94,82 14,99 1.420,90

Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura 
tipus OXIRON PAVONADO o similar, amb dues capes 
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Pòrtics A‐B‐C‐D‐
E‐F‐G de color negre i el pòrtic H de color gris acer, a 
confirmar per a D.O.

1 632,14 0,15 0,00 94,82

E894GCK0 94,82 14,99 1.420,90

PPARA01       Partida u Pintat pista esportiva 1,00 1.751,50 1.751,50

Pintat de línies de camps de joc, en pista esportiva 
segons està indicat en el projecte d'arquitectura.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPARA01 1,00 1.751,50 1.751,50

C12 1 3.371,36 3.371,36

C13           Capítulo EQUIPAMENT 1 7.060,11 7.060,11

PUEQU01       Partida u Cistelles 4,00 1.570,90 6.283,60

Suministrament i col•locació de cistella de bàsquet, 
segons definició en el projecte d'arquitectura, amb   
anclatges i accessoris necessaris per al seu correcte 
ús. Segons UNE EN 1276:2006 Tipus 5 Classe  A‐B‐C‐D‐
E en tub estructural d’acer, amb màstil central 
quadrat d’acer i tub telescòpic per a la subjecció I 
regulació del tauler.  Suports laterals cargolats al 
màstil central per a subjecció dels cables d’acer anti 
giratori de 19+1 col•locats en estreuctura existent del 
sostre quedant la cistella immòbil a l’alçada de joc.   
Elevació amb politges die niló amb rodaments. Tauler 
de metracrilat de mides reglamentàries 800x1050
 mm per 10 mm de gruix amb marc metàl•lic de 
reforç, cèrcol flexible i xarxa de nylon. Cistella pintada  
amb pintura epoxi. Inclòs adaptador mecànic amb 
sistema de rosca d’accionament manual per a joc de 
bàsquet a 3,05m i minibàsquet a 2,6m.

4 0,00 0,00 0,00 4,00

PUEQU01 4,00 1.570,90 6.283,60



PUEQU02       Partida u Cartell, col∙locat 1,00 160,24 160,24

Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer 
galvanitzat, fixat al mur de formigó M2 col∙locat amb 
fixacions mecaniques.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PUEQU02 1,00 160,24 160,24

PUEQU03       Partida u Cartel, col∙locat 1,00 616,27 616,27

Suministrament i col∙locació de les lletres d'acer 
galvanitzat, amb el nom de les pistes esportives de 
Can Butjosa, incloent fixacions, totalment acabat. 

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PUEQU03 1,00 616,27 616,27

C13 1 7.060,11 7.060,11

C14           Capítulo URBANITZACIÓ 1 1.128,60 1.128,60

B9811G4F      Partida m Peça de pedra artificial per a rampa de gual 7,00 13,74 96,18

 Subministrament i col∙locació de peça de pedra 
artificial per a rampa de gual de forma recta, de 
 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix. 

2 3,50 0,00 0,00 7,00

B9811G4F 7,00 13,74 96,18

B981PG4F      Partida u Peça de pedra artificial per a capçal de gual 4,00 9,73 38,92

 Subministrament i col∙locació de capçal de gual de 
artificial de 40 x 40 cm, amb la cantona da en 
 forma rectangular , d'1 peça.

4 0,00 0,00 0,00 4,00

B981PG4F 4,00 9,73 38,92

PPAURB01      Partida pa ajudes al ram de paleta 1,00 291,92 291,92

Partida alçada d'abonament íntegre en cocepte 
d'ajuts del ram de paleta, per a la realització de dos 
guals totalment acabats.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPAURB01 1,00 291,92 291,92

FR3P2254      Partida m³ Aportació de terra vegetal 7,27 67,34 489,53

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb 
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons 
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i 
escampada amb mitjans manuals

1 25,50 1,90 0,15 7,27

FR3P2254 7,27 67,34 489,53

E4435121      Partida kg Peça d'acer col∙locada 150,13 0,93 139,27

Acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a bigues 
formades per peça simple, en perfils laminats en 
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, amb acabat galvanitzat, col∙locat a l'obra. Xapa
de 150x5 de gruix amb elements de fixació soldats per 
a la seva col∙locació de 25,5m de longitud

1 0,00 150,13 0,00 150,13

E4435121 150,13 0,93 139,27

FR662118      Partida u Plantació d'arbust 30,00 2,43 72,78

Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació 
de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total 
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%‐30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants 
a camió

30 0,00 0,00 0,00 30,00

FR662118 30,00 2,43 72,78

C14 1 1.128,60 1.128,60

C15           Capítulo ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1 4.308,11 4.308,11

PPAESS01      Partida Estudi de Seguretat i Salut 1,00 4.308,11 4.308,11



Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i 
salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i 
salut.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPAESS01 1,00 4.308,11 4.308,11

C15 1 4.308,11 4.308,11

C16           Capítulo CONTROL DE QUALITAT 1 843,31 843,31

PPACQ01       Partida pa Control de Qualitat 1,00 843,31 843,31

Partida alçada estimada per el control de qualitat en 
obra, en base al programa de control de qualitat que 
es realitzarà abans de l'inici de les obres.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

PPACQ01 1,00 843,31 843,31

C16 1 843,31 843,31

C17           Capítulo PARTIDES EXTRES 1 1.513,91 1.513,91

P01           Partida PA RÀFEC COBERTA VESTUARIS 1,00 796,77 796,77

Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, amb una 
connexió a baixant pluvial, per a coberta d'edificació 
on hi han els vestuaris, amb planxes d'acer galvanitzat 
i lacat d'1 mm de gruix, preformada, carril d'alumini 
extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i 
elements de fixació, col∙locat i suministrament i 
col∙locació de baixant de tub de planxa galvanitzada 
amb unió plegada de DN 125 mm i 1 mm de gruix, 
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb 
brides. Totalment acabat.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

P01 1,00 796,77 796,77

P02           Partida PA PORTA I MURET 1,00 503,07 503,07

Desmontatge de porta metàl∙lica i suministre i 
col∙locació de malla electrosoldada de 50x200 i 5mm 

de gruix, fixada mecanicament a suports verticals de 
tub existents i si no es poden aprofitar suministrar‐ne 
i col∙locar‐ne de nous, igual que els existents, tot amb 
acabat galvanitzat. Reconstrucció de muret afectat pel 
desmontatge, refer l'ampit que s'ha vist afectat, 
arrebossat i pintat com l'existent, per deixar‐ho 
acabat.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

P02 1,00 503,07 503,07

P03           Partida PA CANALITZACIÓ ELÈCTRICA 1,00 214,07 214,07

Suministrament i col∙locació de baina, de tub de PVC 
de D 40mm per a pas d'instal∙lacions elèctriques, a 
través de la solera de formigó de la pista. Des de 
l'edifici adjacent fins a pòrtic de coberta. Inclou caixa 
de derivació elèctrica, amb grau de protecció IP‐65, 
muntada superficialment a IPE‐400. Tot acabat.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

P03 1,00 214,07 214,07

C17 1 1.513,91 1.513,91

EXECUTIU 1 181.260,72 181.260,72



 

P 2 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
  
 



RESUM DE PRESSUPOST  

COBERTA  CAN BUTJOSA                                              

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

C01 TREBALLS PREVIS ..............................................................................................................................................................  421,34 0,23 
C02 ENDERROCS ........................................................................................................................................................................  4.367,07 2,41 
C03 MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................................................................  4.081,08 2,25 
C04 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA DE FORMIGÓ .............................................................................................................  36.139,11 19,94 
C05 ESTRUCTURA D'ACER ........................................................................................................................................................  35.699,38 19,70 
C06 COBERTA I ENVOLVENT ....................................................................................................................................................  42.071,34 23,21 
C07 PAVIMENT ............................................................................................................................................................................  22.263,97 12,28 
C08 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT ...........................................................................................................................................  9.171,86 5,06 
C09 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT .............................................................................................................................................  4.543,75 2,51 
C10 INSTAL·LACIÓ REG .............................................................................................................................................................  326,55 0,18 
C11 SERRALLERIA ......................................................................................................................................................................  3.949,87 2,18 
C12 REVESTIMENTS I ACABATS ...............................................................................................................................................  3.371,36 1,86 
C13 EQUIPAMENT .......................................................................................................................................................................  7.060,11 3,89 
C14 URBANITZACIÓ ....................................................................................................................................................................  1.128,60 0,62 
C15 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ......................................................................................................................................  4.308,11 2,38 
C16 CONTROL DE QUALITAT ....................................................................................................................................................  843,31 0,47 
C17 PARTIDES EXTRES .............................................................................................................................................................  1.513,91 0,84 
  ___________________  
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 181.260,74 € 
 13,00 % Despeses Generals .........................  23.563,90 € 
 6,00 % Benefici industrial .............................  10.875,64 €  
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 34.439,54 € 
 

21,00% I.V.A ...................................................  45.297,06 € 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 260.997,34 € 
  
 Honoraris projecte ...........................................  17.068,56 € 
 Estudis topogràfics i  Geotècnic .....................  1.684,18 € 
 19% DG+B.I Projecte ......................................  3.563,02 € 
 
  
 SUMA HONORARIS PROJECTE. 22.315,76 € 
 
 21,00% I.V.A ................................................................................  4.686,31€ 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST PROJECTE 27.002,07€ 

 

 

 P.E.C. PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 238.016,53 € 

                21,00% I.V.A ................................................................................  49.983,47€ 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 287.999,41 € 

 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL NOU CENTS NORANTA-NOU euros AMB CUARANTA-UN cèntims
  

  

  

 

 

 



labaulaestudi                          [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

Aquesta és l'última plana del Pressupost i del Resum del Pressupost del Refós del Projecte 
Bàsic i Executiu d’una coberta, adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les 
pistes esportives de Can Butjosa a Parets del Vallès realitzat segons preus proporcionals als del 
BEDEC-ITEC. 
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MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte Executiu de la nova coberta de la pista esportiva de Can Butjosa. 

  

1.2. Objecte 
 

El present ESS. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions 
que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi preliminar, dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 

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

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor:  Ajuntament de Parets del Vallès 

NIF:           

Adreça:                  Carrer Major, 2-4 

Població:           08150 Parets del Vallès 

Representant:             Juan José Sierra 

NIF:                         

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor ESS.:    Bernat Hernández Sàbat Francesc Brugarolas Padrós 

Titulació/ns:   Arquitecte Arquitecte 

Núm. col·legiat:  61182-4 COAC 55055-8 COAC 

Despatx professional: LABAULA ARQUITECTES 

Adreça i població:        
  

c/ Via Augusta, 128 apart.115 

08006 Barcelona 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 
 
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autors del projecte:   Bernat Hernández Sàbat Francesc Brugarolas Padrós 

Titulació/ns:   Arquitecte Arquitecte 

Núm. col·legiat:  61182-4 COAC 55055-8 COAC 

Despatx professional: LABAULA ARQUITECTES 

Adreça i població:        
  

c/ Via Augusta, 128 apart.115 

08006 Barcelona 

 
 
4.2. Tipologia de l'obra 
 

La tipologia d'edifici, tracta d’una coberta aïllada, de nova construcció, de planta 
rectangular, amb una pendent del 9% i una alçada interior de 6,10 metres per la 
cara est i de 9,00 metres per la cara oest i que es connecta amb el vial que li dona 
accés a través d'una rampa construïda sobre el terreny existent. 

En l’obra es construirà els fonaments, l’estructura de la coberta, la coberta, part del 
mur perimetral que tanca el solar, el qual en alguns trams passa a ser un mur de 
contenció de terres, també es pavimentarà de nou tota la zona esportiva i 
s'acondicionarà per a l’ús previst. 

 

Els sistemes constructius mes rellevants des de el punt de vista de la seguretat són: 

Fonamentació. Fonamentació mitjançat micropilots amb encepats, sabates 
superficials i riostes de formigó armat. 

Estructura. Estructura metàl·lica d’acer amb pòrtics cada 7,50 m. Formats per pilars 
soldats a la platina de fonamentació, encavallades recolzades als pilars i corretges 
sense parts en voladís que sobresurtin del conjunt de pòrtics metàl·lics, amb 
geometria del pòrtic continua i regular.  

Tancament de coberta. Coberta inclinada no transitable amb sistemes en sec 
metàl·lics prefabricats i acabat amb perfil tipus xapa grecada fixada a les corretges 
de l’estructura metàl·lica.   

El paviment de la zona esportiva serà de tipus terratzo. A les rampes aquest 
paviment serà antilliscant. 

Instal·lacions. El projecte preveu l’existència dels sistemes que es descriuen a 
continuació si bé, d’acord amb l’ajuntament de Parets del Vallès, s’incorporaran en 
el desenvolupament del treball aquells elements que es considerin adients i 
compatibles amb les disponibilitats econòmiques i necessitats tècniques de l’obra.  

Es preveu una xarxa de sanejament per a les aigües pluvials,  amb connexió a la 
xarxa municipal.    
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La instal·lació elèctrica s’iniciarà en l’escomesa general i la corresponent CGP 
tangent a la tanca del recinte esportiu. Els quadres elèctrics es situaran, pròxims a 
l’accés principal. A partir d’aquí, la potència es distribuirà amb l’ajut de tubs de PVC 
vistos i enterrats. L’enllumenat inclou la utilització de làmpades i lluminàries d’alta 
eficiència amb reflectors de lames i reactàncies electròniques. 

Pel que fa a la instal·lació d’aigua es preveu equipar amb reg automàtic les 
jardineres de nova construcció.  

En l’àmbit de la protecció passiva i activa contra incendis es complirà tot el referent 
a l’apartat SI del CTE. 

 

4.3. Situació 
 

Emplaçament:       Pista Esportiva de Can Butjosa 

Carrer, plaça:   Carrer de la Salut amb Carrer Balmes 

Número:                sn 

Codi Postal:               080150 

Població:               Parets del Vallès 

  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera:               C-17 Barcelona-Vic Puigcerdà 

Ferrocarril:   Rodalies de Catalunya. R3 Línia L’Hospitalet-Vic. Estació de 
Parets del Vallès 

Línia Autobús:     Cia. Sagalés. Mollet-Parets-Granollers i Parets-Barcelona 

Telèfon:                  Veure fitxa agents de la memòria 

Email:                Veure fitxa agents de la memòria 

 

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua Servei municipal d’Aigua 

Electricitat Fecsa-Endesa 

Sanejament Xarxa municipal 

Aigua per a rec Connexió vestuaris – xarxa municipal 
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4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

Ajuntament de Parets del Vallès    93 573 88 88 

Policia Local        93 573 73 00 

Mossos d'Esquadra      112 

Bombers       112 

Policia Nacional      93 889 44 44 

Emergències mèdiques, ambulàncies   112 

Cap Parets, Av. Catalunya 127    93 562 16 89 

Hospital General de Granollers. Av. Francesc Ribas s/n 93 842 50 00 

 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 196.713,16 €. (CENT NORANTA-SIS MIL SET-CENTS TRETZE AMB SETZE CÈNTIMS). 

  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos i una 
setmana. 

  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 

Operadors de maquinària de moviment de terres. 

Operadors de maquinària de micropilots. 

Operadors de maquinària d’elevació. 

Operadors d’estructura metàl·lica. 

Col·locadors de panot.  

Col·locadors de vorades. 

Jardiners. 

Encofradors. 

Serrallers. 
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Paletes. 

Muntadors de cobertes. 

Muntadors de bastides. 

Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  

Soldadors. 

Tubers. 

Manyans. 

Pavimenters. 

Fusters. 

Metal·listes. 

Enrajoladors. 

Estucadors. 

Enguixadors. 

Pintors. 

Impermeabilitzadors. 

Instal·ladors de mur cortina. 

Col·locadors d’aïllaments. 

Regaters. 

Instal·ladors de xarxa de sanejament. 

Instal·ladors elèctrics. 

Instal·ladors d’enllumenat. 

Instal·ladors de senyalització. 

Instal·ladors de sistemes de control. 

Instal·ladors de parallamps. 

Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 

Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 

Instal·ladors d’enllumenat públic. 

Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 

Instal·ladors de mobiliari urbà. 

Instal·ladors d’equipaments especials. 

 

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

Formigons elaborats en central 
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Acer en rodons i malles 

Acer laminat en perfils normalitzats i planxes 

Materials per encofrats (taulers, llates, panells metàl·lics, etc.) 

Formigons cel·lulars 

Làmines impermeabilitzants betum elastòmer 

Làmines separadores geotèxtil. 

Palet de riera 

Planxes metàl·liques per a coberta. 

Fusteria d’acer. 

Taulers de DM 

Pintura plàstica i segelladores. 

Pintura a l'esmalt sintètic i emprimacions. 

Paviments de terratzo. 

Tubs de coure per a gasos i fluids. 

Tubs d'acer per a gasos i fluids. 

Tubs de polietilè per a fluids. 

Quadres, cablejat elèctric, mecanismes i llumeneres. 

 
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  

Grups electrògens. 

 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 

Excavadores. 

Carregadores. 

Retrocarregadores. 

 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions). 

Cisternes per a combustibles. 

 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
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Camió formigonera. 

Vibradors. 

Màquines per a micropilotatge. 

 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre pneumàtics autopropulsada. 

Grua sobre camió amb ploma telescòpica. 

Muntacàrregues de materials. 

Plataformes mòbils elevadores (tisores). 

Carretó elevador. 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

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

 

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

 

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

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

 

Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 

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

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

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
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 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (RD. 
485/97). 
 

Conductors 
 

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

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

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

Quadres secundaris 
 

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

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16A. 

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

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

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16A. 

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

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16A. 

 

Connexions de corrent 
 

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

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
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 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

Enllumenat portàtil 
 

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

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

  

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

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

 

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

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

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

 

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

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

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

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

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

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

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

6.3. Menjador 
 

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

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars 
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 

 

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més 
de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
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6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 
personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 
situats a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si 
fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada 
i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense 
càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 
independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys 
durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent 
del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, 
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 
càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el 
sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 

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

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

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

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

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del RD. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

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

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

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

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

  

9.1. Manipulació 
 

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

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixòtropes (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

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

L’etiqueta ha de contenir: 

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

 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
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químic de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

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

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

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

 Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/ minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

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

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

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

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

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

Ocupació del tancament de l’obra 

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

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

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

 

Situació de casetes i contenidors 

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

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

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 

En l'execució de la fonamentació de l'edifici es preveu afectar 6 bàculs d'enllumenat 
existents en la zona.  

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 
reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 
 

S’afectarà parcialment el pati del CEIP Pompeu Fabra, per a l’acopi de material 
durant l’execució de les obres i s’hi instal·laran els mòduls prefabricats provisionals 
per als treballadors i els contenidors. 
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També es veuran afectades dues papereres i 6 bàculs d’enllumenat de la zona 
esportiva de Can Butjosa i caldrà mantenir en ple funcionament l’accés peatonal al 
CEIP Pompeu Fabra. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 
no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 

El clima és mediterrani litoral, amb temperatures moderades que a l'hivern oscil·len 
entre els 8 i els 12º, mentre que a l'estiu es mouen entre els 23 i els 27º de 
mitjana. 

 L'obra està previst que s'executi durant els mesos de març a juny de 2014.  

 

10.4. Característiques del terreny 
 
Segons l'Estudi Geotècnic 1314008 redactat per LOSTEC fins a la profunditat de 6,00 m 
assolida en els assajos es distingeixen 3 estrats: 

 A: Rebliment 

cota des de 0,00 fins a entre -3,00 i -5,50 m 

 B: Sorres argiloses amb intercalacions d’argiles sorrenques i marrons  

cota des de entre -3,00 i -5,00 fins a -7,70 i -9,00 m 

 C: Argil·lites, sorres argiloses, argiles sorrenques i sorres. 

cota des de entre -7,70 i -9,00 fins a més de -12m 

La fonamentació prevista és profunda amb micropilons i superficial a base de sabates i riostres 
corregudes. 

En cap dels sondeigs s'ha trobat aigua fins a la profunditat inspeccionada. 

  

10.5. Característiques de l'entorn 
 
La coberta està emplaçada en una parcel·la urbana de forma rectangular, amb unes 
dimensions aproximades de 29 metres d’amplada en els carrers de La Salut i en el carrer 
Butjosa, 46 metres de profunditat i 1.400 metres quadrats de superfície de parcel·la. 

La parcel·la està envoltada d’altres edificis dins un entorn urbà consolidat. L’accés principal a 
les pistes esportives es realitza des del carrer de La Salut i en té un de secundari pel carrer 
Butjosa. El carrer de la Salut, on s’emplaça l’edifici, es caracteritza per tenir un pendent del 
3.5% i una amplada de 16 metres. Està format per dues voreres laterals, amb una filera 
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d’aparcament i amb dos carrils per a la circulació rodada de vehicles en els dos sentits de la 
marxa. 

Aquest espai està ocupat actualment per les pistes esportives de Can Butjosa i està delimitat 
perimetralment a sud per el C/ de la Salut, a nord per al C/ de Butjosa, a Est per la piscina de 
Can Butjosa i a l’Oest pel CEIP Pompeu Fabra i que té  accés directe a les pistes esportives. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLERTS I TERRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

 

 

FONAMENTACIÓ 

PROFUNDES 

SUPERFICIALS 

CAPES DE NETEJA I ANIVELLACIÓ 

ESTRUCTURES 

MURS DE FORMIGÓ 

ESTRUCTURA METÀL·LICA 

COBERTES INCLINADES 

COBERTA INCLINADA DE XAPA METÀL·LICA 

TANCAMENTS 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS METÀL·LICS) 

IMPERMEABILITZACIONS -  JUNTES 

MUR DE CONTENCIÓ 

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

PINTATS I ENVERNISSATS 

REVESTIMENTS  

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, ETC.) 
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PAVIMENTS D’APLACAT DE PECES AMB POLIT (TERRATZO, PEDRA, 
CIMENT, ETC.) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 
FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES D’ALUMINI I ACER 

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PARALLAMPS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats 
constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 
 

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

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

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

  

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

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

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

 

 

  

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

   

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

 

De les dades així obtingudes, s’establirà, en fase de projecte executiu, un programa 
general orientatiu, en el qual es tindran en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, es 
realitzarà la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

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

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 
Les característiques climatològiques del lloc han estat definides en l'apartat ''Característiques 
meteorològiques. 

A continuació s'exposen els dos fenòmens meteorològics adversos més comuns, que es 
produeixen durant l'execució durant l'execució de l'obra i les mesures de protecció. 

 

Calor 

 

El treball exposat a temperatura ambient elevada produeix en el treballador una dilatació dels 
vasos sanguinis, per a permetre la pèrdua corporal de calor per irradiació, mitjançant la 
sudoració, que d'entre altres efectes atenuen els processos combustibles interns, permetent 
una disminució de la producció de calor. Quan els mecanismes de termoregulació fallen, el 
treballador sofreix el denominat ''cop de calor'' amb la següent simptomatologia: 

-Sensació de cansament extrem, somnolència. 

-Elevació de la temperatura corporal fins a 39ºC. 

-Set acompanyada de vòmits i diarrea. 

-En casos extrems: Pèrdua de coneixement, cara congestionada, tremolors i convulsions i 
elevació de la   temperatura fins a 41 o 42ºC (=coma irreversible) 

La prevenció consisteix en l’ús de vestits lleugers (cobrint el tors i extremitats inferiors), 
apropiats a l'època i protecció del cap de l'acció dels rajos solars (casc amb cambra d'aire o 
aïllament tèrmic de porexpan i de colors clars preferentment. 

 

Fred 

 

La seva exposició incontrolada genera malalties com la grip, refredats bronquials, bronquitis o 
agudització de mals crònics de l'aparell respiratori, tal com bronquitis cròniques, emfisemes, 
etc...i en situacions extremes, hipotèrmies i congelació. 

En construcció garantir els 12ºC o 15ºC de confort tèrmic laboral no es fàcil, per la qual cosa 
han de recórrer a EPI contra el fred i la humitat, que reuneixen les següents condicions: 

-Que no obstaculitzin la llibertat de moviments 

-Que tinguin poder de retenció del calor. 

-Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

-Facilitat d'aireació. 

 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
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El calçat de serratge rectificat (amb aparença exterior de pell) dificulta la transpiració, de tal 
manera que, en refredar-se sobre els peus de l'usuari, és causa de refredats, afeccions 
cutànies i desconfort en el millor dels casos. 

La llana Gore-Tex i les fibres acríliques tipus ''polar'' són ideals, ja que l'aire de les seves fibres 
és mal conductor del calor i per tant, conserva el calor corporal i defensa a aquest amb eficàcia 
de les alteracions tèrmiques exteriors. 

 

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 
funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratassat de paviments 
i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
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general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 
de la construcció: 

 

Compressor ...............
..... 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

...............

..... 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ...............
..... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ...............
..... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

...............

..... 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ...............
..... 

94 dB 

Esmeriladora de peu ...............
..... 

60-75 dB 

Camions i dúmpers ...............
..... 

80 dB 

Excavadora ...............
..... 

95 dB 

Grua autoportant ...............
..... 

90 dB 

Martell perforador ...............
..... 

110 dB 
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Mototrailla ...............
..... 

105 dB 

Tractor d’erugues ...............
..... 

100 dB 

Pala carregadora d’erugues ...............
..... 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ...............
..... 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ...............
..... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ...............
..... 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ............... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
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Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
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11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre.  

 

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com 
bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 
operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) 
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 
en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 
a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà 
de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 
mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells 
incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i 
la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb 
força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si 
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al 
voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i 
la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 
I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflectida incloent la resposta de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 

 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que 
treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 
d’inspecció de danys a la pell. 

 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
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- Equip: 

 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per 
el làser en ús. 

 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures 
i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques ''in vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic 

i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 
un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 
del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
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accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a 
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

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

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

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

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

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

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

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

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

 

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

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

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

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

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

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

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 

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

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

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

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

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

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

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

 

 Codi UA Descripció 

HX11X00
3 

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

HX11X00
4 

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

HX11X00
5 

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

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X02
1 

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

HX11X02
2 

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

HX11X05
2 

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

  




