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1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.1.- Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és el de descriure les obres necessàries per la recuperació d’un solar 
en desús situat davant l’Asil del Sant Crist d’Igualada, i destinar-lo a Zona Blanca per la millora de la 

mobilitat del Barri del Centre Ponent de la ciutat. 

 

1.1.2.- Promotor 
El promotor de les obres és l'AJUNTAMENT D'IGUALADA, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, núm. 
1, d’Igualada, amb N.I.F.- P-0810100-H. 

 

1.1.3.- Antecedents 
El solar objecte de l’actuació, es troba situat al districte de Ponent, barri de Els Set Camins, delimitats 

pels carrers de Milà i Fontanals, Sor Rita Mercader, Joan Llimona i Prat de la Riba del municipi 

d’Igualada i amb referència cadastral 4145701CG8044N0001JF. 

Aquest àmbit està integrat en el teixit urbà consolidat de la ciutat i està envoltat majoritàriament per 

edificacions amb ús residencial i equipaments al seu límit nord. 

En el marc de donar resposta a la necessitat de millorar la mobilitat al centre d’Igualada, aportant 

noves opcions d’aparcament en zones d’accés i sortida al centre de la ciutat, d’activitat comercial 
important i d’accés a equipaments, l’Ajuntament d’Igualada, des del 2012 ha condicionat diferents 

solars i espais en desús de la ciutat com a “zones blanques” destinades a l’estacionament gratuït, 
obert les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. 

Amb aquest objectiu, en data 10 de desembre de 2020, l’Ajuntament d’Igualada (com arrendatari) va 

signar un contracte de lloguer amb la propietat del solar del carrer de Milà i Fontanals núm.11, per un 

període de 10 anys a partir de l’01 de gener de 2021, segons l’estipulació 4a del qual: 

“La arrendataria podrá realizar en el terreno las obras e instalaciones necesarias de 

adecuación del mismo al uso que quiere hacer, siempre que estas no minoren sus condiciones 

de uso. 

La arrendadora autoriza a colocar un panel informativo del estacionamiento donde la 

arrendataria podrá insertar publicidad de establecimientos si lo cree conveniente.  

Las obras autorizadas quedarán en beneficio del terreno, sin que el Ayuntamiento de Igualada 

pueda reclamar nada por este concepto una vez finalice el contrato de alquiler. No obstante, la 

arrendadora podrá exigir de la arrendataria que deshaga las obras realizadas y vacíe el terreno 

de las instalaciones fijas o móviles que haya incorporado durante la vigencia del contrato. 

Todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarias así como todas las incidencias y 

responsabilidades por cualquier clase fruto de la actividad que realice la arrendataria serán de 

su exclusiva cuenta y cargo con total indemnidad de la arrendadora. 
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I l’estipulació 5a. del qual: 

“El Ayuntamiento de Igualada destinará el solar arrendado a aparcamiento público gratuito de 

vehículos. A tal efecto, la arrendataria lo limpiará y lo adecuará previamente; y, realizará las 

actuaciones necesarias para mantener su destino dentro del plazo señalado.” 

Es carrers que limiten el solar objecte de la intervenció són importants per l’ordenació i pacificació del 

trànsit a de determinats àmbits de la ciutat, segons els següents criteris: 

-  carrer Aurora – carrer Milà i Fontanals, com a eix transversal connector per vianants des del centre 

de la ciutat (Plaça de Cal Font) fins l’Avinguda de Gaudí, per enllaçar amb la zona educativa i 
esportiva del Pla de la Massa i Sesoliveres. 

- carrer Sor Rita Mercader, com a eix de d’entrada Nord a la ciutat amb vehicle pel Barri de Fàtima. 

-  carrer Prat de la Riba, com a eix d’entrada Sud a la ciutat amb vehicle des de la Crta. de Valls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi d’accessibilitat en referència als guals de vianants i amplada de voravies (Agost 2021) 

 

Amb aquest objectiu, la mobilitat dels carrers de l’entorn del solar, està actualment plantejada per 

afavorir la circulació de vehicles en els eixos verticals d’entrada i sortida descrits (carrer Sor Rita 

Mercader i carrer Prats de la Riba), mentre que es trenca la continuïtat de la circulació rodada en els 

carres longitudinals amb l’objectiu de pacificar el trànsit al centre de la ciutat i afavorir el desplaçament 

a peu. 
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Sentits de circulació actuals a l’àmbit de l’actuació 

 

D’altra banda, la proximitat del solar a l’Escola Pia situada a la Plaça Castells, fa necessari plantejar 

una solució a la necessitat d’aparcament de vehicles a les hores d’entrada i sortida a l’escola. 

 

 
1.1.4.- Estat actual 
El solar on està prevista la intervenció actualment és propietat de l’Asil del Sant Crist, que l’ha 

arrendat a l’Ajuntament d’Igualada per un període de 10 anys a partir de l’01 de gener de 2021. 
L’àmbit d’actuació, fins la data d’inici del contracte de lloguer descrit, s’utilitzava com a hort de l’Asil. 

L’àmbit d’intervenció és lleugerament inclinat amb pendent en la direcció sud, sent la diferència de 

cota interior de -0,60m a la cantonada amb els carrers Sor Rita Mercader i Joan Llimona.  

A l’hora, el terreny natural s’inclina en la direcció sud, sent la diferència de cota de -1,60m entre el 

carrer Milà i Fontanals i Joan Llimona, en el seu punt més desfavorable (cantonada amb el c/Sor Rita 

Mercader).  

Aquesta diferència de cota de 1,00m entre els terreny interior i el terreny natural exterior fa que el 

solar estigui envoltat d’un mur de contenció que actua  a l’hora de tanca perimetral i coincideix amb el 

límit de la propietat. Aquest mur està rematat amb una tanca metàl·lica amb brèndoles ornamentals. 

 

(*totes les referències de cotes són aproximades, preses in situ en el solar). 
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A l’interior del solar actualment hi ha els següents elements: 

- Construccions auxiliars relacionades amb l’antic ús del solar com a hort: Dipòsit d’aigua, 
construccions d’obra annexes al mur perimetral dels carrer Milà i Fontanals, destinades a 

l’emmagatzematge d’eines de l’hort. 

- Estructures de fusta en mal estat per suport dels cultius. 

- Instal·lació de reg fora d’ús. 

- 19 elements arboris  en diferent estat de conservació (segons plànol de l’Estat actual), a 
banda d’algun arbust d’escassa entitat. 

 

En data 07 d’octubre de 2021, els serveis tècnic municipals realitzen una desbrossada i neteja 

superficial del solar, juntament amb 3 cales al terreny i 2 proves d’infiltració, amb el següent resultat: 

Punt 1, per nivells en secció vertical: 

- 0 - 15/20cm: terra vegetal 

- 20 - 30/35cm de reblert d’obra (franja blanca) 
- 35 – 3,00m argila i graves. Com més a baix més graves 

- Cala de 60x150cm i 300cm de profunditat 

- Infiltració: 15-20cm en 30’ 
  

Punt 2, per nivells en secció vertical: 

- 0 - 15/20cm: terra vegetal 

- 20 – 1,10m: graves 

- Cala de 60x150cm i 1,10cm de profunditat 

- Infiltració: 60-70cm en 20’ 
  

Punt 3, per nivells en secció vertical: 

- 0 – 25/30cm: terra vegetal 

- 30 - 80cm de reblert d’obra (franja blanca) 

- 80 – 3,00m: graves 

- Cala de 60x150cm i 3,00 de profunditat 

- No es fa prova d’infiltració. 
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1.1.5.- Situació 
La situació de les obres és el solar delimitat pels carrers Milà i Fontanals, Sor Rita mercader, Joan 

Llimona i Prat de la Riba, d’Igualada. 

 

1.1.6.- Geometria i superfície 
 

ÀMBIT  
Solar 4.368,63 m2 

Xamfrans afectats 130,46 m2 
 
 
 
 

1.1.7.- Compliment de la normativa urbanística 
Paràmetres urbanístics que regulen el solar objecte de la intervenció segons el Text refós del Pla 

General d’Igualada d’Ordenació d’Igualada. 

Dades urbanístiques: 

Planejament general vigent:   Text refós del Pla General d’Igualada d’Ordenació d’Igualada. 
Data d’aprovació:   15 de juny de 2015 
Planejament complementari.  - 

Règim del sòl: 
Classificació:   SUC - Sòl urbà consolidat 
Qualificació:   Equipaments públics (clau 3)  

 

Usos previstos pel planejament: Sòl destinat a ús públic o col·lectiu, al servei directe del 
ciutadà. 

Usos permesos: - Docent (3a). 
- Públic-administratiu, sòcio-cultural, sanitari, assistencial, 
religiós,... constitueix (3b).  
- Esportiu (3c) 
- Sanitariassistencial (3d) 
- Cementiris (3f) 

Usos compatibles:  per als equipaments de titularitat privada que no responen als 
usos docents, l'autoritzaran també els usos recreatius -a més 
a més dels permesos- i els aparcaments. 

En distingir-se cada ús en zones ( 3 a, 3 b,...), s'entén que només es permet, en cada 
una d'elles, els descrits expressament, i són prohibits la resta. Quan un equipament 
figura únicament amb clau 3 sense subíndex admet qualsevol dels usos permesos i 
compatibles indicats. 

Superfície de la parcel·la:  4.368,63m2 
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Condicions d’edificació: 

Paràmetres normativa Paràmetres projecte 

Parcel·la mínima: - Parcel·la: 4.367,51m2 
Ocupació de parcel·la: -  Ocupació de parcel·la: - 
Volum edificable: - Volum edificat: - 
Ordenació: aïllada  Ordenació: aïllada 
Sostre edificable: 1,75m2/m2sòl (7.643,14m2) Sostre edificat: 0,00m2 
Alçada reguladora: PB + 3 (12m) *Paràmetres sense afectació en el projecte. 
Densitat: -  
Separació a límit de parcel·la: -  
Separació a carrer: -  
Profunditat edificable: -  
Alçada màx./mín. Planta baixa: 2,50m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla General d’Igualada d’Ordenació d’Igualada. 
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1.1.8.- Descripció del projecte  
 

Davant els requeriments de mobilitat expressats en el antecedents, aquest projecte defineix les obres 

necessàries per a definir una zona d’aparcament amb ús de “Zona Blanca”. 

El conjunt de l’actuació preveu la definició de 144 places d’aparcament de cotxes, incloses 4 
d’accessibles i 5 places de motos. 

La intervenció inclou: 

L’adequació dels accessos i sortides de vehicles a la zona d’aparcament projectada, des dels carrers 

Sor Rita Mercader i Prat de la Riba, en resposta a la voluntat d’ordenació de la mobilitat del municipi 
descrita en apartats anteriors d’aquesta memòria. 

- L’adequació dels accessos per vianants a l’àmbit del projecte, garantint el compliment de la 

normativa vigent en matèria de d’accessibilitat i seguretat. 

- L’arranjament del tancament perimetral de la zona d’aparcament. 

- L’excavació i posterior adequació de les rases d’infiltració previstes en el projecte, per garantir 

el correcte desguàs de l’aigua de pluja a tot el solar. 

- L’adequació d’una franja de transició destinada al pas de persones sobre paviment tou de 

sauló compactat, entre la vorera sud del carrer Milà i Fontanals i la zona de trànsit rodat de 

l’aparcament, que a l’hora servirà per resoldre el canvi de nivell entre els dos àmbits. 

- La modificació de l’enllumenat existent, per tal d’adequar-lo al nou ús previst en aquest àmbit. 

- Les actuacions necessàries relacionades amb la vegetació i el reg del nou aparcament. 

 

El conjunt de l’actuació representarà una millora per la mobilitat de la zona i l’augment de les places 
d’aparcament disponibles actualment. 

 

Atès que l’aparcament projectat té una caràcter de provisionalitat i el solar no és de propietat 

municipal en data de redacció d’aquest projecte, la proposta no inclou instal·lar una xarxa de 

sanejament al solar. El desguàs de l’aigua de pluja es resol a través de rases d’infiltració distribuïdes 

segons les pendents previstes al solar. De la mateixa manera, l’estesa de l’enllumenat i la connexió al 
quadre elèctric, es realitzarà fora del perímetre de la propietat. 

 

L’interior del solar contindrà la nova xarxa de reg i l’enllumenat projectat. Aquests equips s’hauran de 
modificar quan finalitzi el contracte d’arrendament de l’àmbit d’actuació. 
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1.1.9.- Descripció de les obres  
 

Les obres descrites en aquest projecte es desenvolupen en gran part a l’interior del solar, havent 
d’adaptar els accessos de vianants descrits a l’apartat 1.7 d’aquesta memòria.  

L’espai d’intervenció està actualment delimitat amb una tanca formada per un mur de contenció allà 

on l’alçada de les terres interiors ho requereix, una muret d’obra de gruix variable i una tanca 

metàl·lica ornamental que corona tot el perímetre. L’accés actual al solar és a través d’una porta 
metàl·lica de doble full, amb porta de vianants embeguda en un dels fulls i tancada amb clau. L’accés 
es situa entre dues pilastres al carrer Milà i Fontanals, núm.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la porta d’accés des del carrer Milà i Fontanals. 

 

 

 

 

Imatge de la porta d’accés des del carrer Milà i Fontanals. 
 

Durant el transcurs de les obres s’haurà de garantir el tancament de l’espai amb l’objecte d’evitar 
l’accés de personal aliè a l’obra.  

 

Per altra banda, serà necessari ocupar la vorera per a realitzar els accessos.  

 

Les obres consistiran en:  

o Coordinació de les obres amb la mobilitat de l’entorn. Concreció de les fases d’obra. 

Implantació. 

o Replanteig de les rasants del nou aparcament i accessos. 

o Arrencada per a posterior aprofitament de barana metàl·lica i preparació per 

emmagatzematge. 
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o Formació d’accessos rodats en voreres mitjançant enderroc de les voreres existents i la 

formació de vorera deprimida.  

o Enderrocs parcials dels murs perimetrals per a l’obertura d’accessos de vianants i de vehicles 

al solar, i arranjament dels laterals i coronament del mur segons els plànols de detall del 

projecte.  

o Neteja i esbrossada del solar. 

o Adequació de l’esplanada interior mitjançant moviments de terres i enderrocs parcials per a la 

formació de la caixa de paviment, i l’estesa i compactació de tot-ú artificial d’origen de formigó 

reciclat. Formació de subbases, bases i pavimentació. 

o Formació de les rases d’infiltració projectades per l’evacuació de l’aigua de pluja, inclòs el 

remat perimetral amb travesses de fusta, segons els detalls de projecte. 

o Formació de muret per la contenció del zona de parterres de transició prevista davant el 

carrer Milà i Fontanals. 

o Construcció de les escales d’accés previstes en el projecte segons les plànols de la proposta i 

de detall, formades per graons de formigó prefabrica de 100x40x15cm, bicolor, doblecapa i de 

tons terrosos. Les baranes dels trams d’escala seran de brèndoles i passamà metàl·lics 

segons el detall dels plànols del projecte. 

o Formació de paviment de formigó als accessos per vehicles de l’aparcament, acabats en 

rampa embeguda al sauló. 

o Estesa i posta a punt de les instal·lacions d’enllumenat i reg, necessàries per el correcte 

funcionament de l’espai. 

o Formació d’espai amb arbrat i bancs, emmarcat entre vorades de diferent tipus. 

o Col·locació de tanca de fusta amb passamà de color blanc, segons descripció de la memòria 

constructiva. 

o Senyalització informativa i viària interior, i senyalització de places d’aparcament, mitjançant la 

col·locació de travesses rodones de fusta encastades i ancorades al paviment, i pintades amb 

una franja central per la delimitació de les places. 

o Gestió de residus. 

 

Prèviament a l’entrada en funcionament de l’aparcament caldrà col·locar la informació viària i 

informativa necessària par a garantir la seguretat , segons la normativa vigent al municipi d’Igualada 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Implantació dels treballs i organització de l’obra:  

o Previ al inici de les obres es sol·licitaran els serveis existents de l’àrea afectada per les obres i es 

realitzaran les actes de comprovació pertinents. 

o Les actuacions a la via pública (voravies) es delimitaran amb tanques fixes, desviant els vianants 

per la voravia contraria, o habilitant un pas delimitat per tanques. 

o Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin 

adequadament al fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 1997.  

o Un cop aprovat el pla de seguretat i el pla de gestió de residus i  signada l’Acta de Replanteig, 
s’iniciaran les obres. 

o A l’obra hi haurà senyalització adequada, cons suficients i tanques per tal de senyalitzar en tot 

moment les afectacions al trànsit de vianants i rodat. 

o S’hauran de coordinar els treballs amb els accessos i subministraments als comerços de la zona. 

o Previ inici dels treballs es replantejarà longitudinalment i transversalment els traçats, i els nous 

elements de recollida d’aigua d’escorrentia. 

o S’ha contemplat una càrrega i transport interior a l’obra per la retirada de la runa i terres sobrants 

amb contenidor. Les zones d’emmagatzematge quedaran ben delimitades amb tanques de 2m 

d’alt i malla d’ocultació. 

 

Els treballs previs consisteixen en:  

o Implantació dels mitjans de seguretat i senyalització per a evitar l’accés de personal aliè a 
l’obra.  

o Petició dels serveis existents a les companyies.  

o Arrencada de la porta metàl·lica existent a la parcel·la i obertura de la tanca d’obra existent, 
fins una amplada de pas suficient per permetre l’entrada de maquinària l’obra. Tots amb 
mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport de residus a dipòsit autoritzat, inclòs el 

pagament de les taxes corresponents. 

o Instal·lació de tanca d’obra i porta d’accés provisional. 

 

Els treballs d’enderroc del solar consisteixen en:  

o Tall mecànic de tanca perimetral metàl·lica i emmagatzematge pel seu aprofitament. 

o Enderroc de les construccions auxiliar existents a l’interior del solar, amb mitjans manuals i 

mecànics, càrrega sobre camió i transport de residus a dipòsit autoritzat, inclòs el pagament 

de les taxes corresponents. 
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o Enderroc parcial del muret perimetral, fins l’alçada definida en els plànols del projecte i 

segons indicacions de la DF a l’obra, amb mitjans manuals, càrrega sobre camió i transport 

de residus a dipòsit autoritzat, inclòs el pagament de les taxes corresponents. 

o Enderroc total del mur perimetral existent en aquells trams on sigui necessari segons el detall 

del projecte, per la posterior construcció de les escales d’accés, amb mitjans mecànics i/o 

manuals, càrrega sobre camió i transport de residus a dipòsit autoritzat, inclòs el pagament de 

les taxes corresponents.  

 

Els treballs d’enderroc de voravies consisteixen en:  

o Tall de paviment amb màquina per a tall de paviments amb addició d’aigua per evitar pols.  

o Demolició de vorada i/o paviments sobre base de formigó amb mitjans mecànics i/o manuals, 

amb serveis en funcionament, càrrega sobre camió i transport de residus a dipòsit autoritzat, 

inclòs el pagament de les taxes corresponents.  

o Retirada de bàculs d’enllumenat existents. 

 

Els treballs de moviment de terres de voravies consisteixen en:  

o Excavació de rases, amb mitjans manuals i/o mecànics, i repàs i piconatge de rasa, en 

presència de serveis en funcionament. Inclou la càrrega de terres sobre camió o contenidor.  

o Excavació, amb mitjans manuals i/o mecànics, i repàs i piconatge de caixa de paviment, en 

presència de serveis en funcionament. Inclou la càrrega de terres sobre camió o contenidor.  

o Demolició de vorada i/o paviments sobre base de formigó amb mitjans mecànics i/o manuals, 

amb serveis en funcionament, càrrega sobre camió i transport de residus a dipòsit autoritzat, 

inclòs el pagament de les taxes corresponents.  

 

Els treballs de moviment de terres en el solar consisteixen en:  

o Esbrossada del solar i neteja del mateix.  

o Adequació de la caixa de paviment del solar, mitjançant:  

o Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora 

giratòria i càrrega indirecta sobre camió. Inclou la part proporcional de demolició de 

paviments, murs i soleres de formigó fins a assolir la cota de l'esplanada.  

o Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia 

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM. 

o Excavació de terres per la formació d’escales d’accés, realitzada amb retroexcavadora 

giratòria i càrrega indirecta sobre camió.  
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Els treballs de paviments de voreres consisteixen en:  

o Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 

28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-

5MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm 

d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.  

o Col·locació de rigola de peces de morter blanc de 30x30x8cms sobre base de 20cms de 

formigó HM20. o Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 

del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, 

de 15 cms de gruix.  

o Paviment de panot per a vorera nova i reposicions de vorera existent, de morter gris de 

20x20x8 cm, igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter pastat 1:4, 

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou la col·locació 

de les tapes de companyies.  

o Delimitació dels espais de sauló amb remat de morter formant pendents, de la fonamentació 

del mur existent (enderrocat). 

 

Els treballs de pavimentació de l’aparcament contemplen:  

o Estesa i compactació de tot-u artificial, en 10 cms de gruix, d’origen reciclat (formigons).  

o Col·locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a 

vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó 20 

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, 

perimetralment. 

o Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària 

màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat 

reglejat, formant canal, de 20cms de gruix mínim, armat amb armadura per a lloses AP500 

SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m 

B500SD UNE-EN 10080. 

o Graonat d’escala amb peces de formigó de 100x40x15, doblecapa, bicolor de tons terrosos 

definits per la DF. 

 

Els treballs de protecció contemplen:  

o Subministrament i col·locació de barana de fusta de pi tractada a l'autoclau nivell IV de 0,90 a 

1,00m d'alçada, formada per muntants verticals de 90x90mm de 1,40m cada 1m, travessers 

de 58x58mm, diagonals de 58x58mm i passamans de 120x35mm, amb peces especials per 

fixar els travessers amb tractament galvanitzat en calent i cargoleria inclosa, col·locada 

encastada 30cm en dau de formigó, tipus model ''montseny reforçada'' de la casa ''Disseny 

Barraca'', o similar. Inclou el pintat del passamà de color blanc. 
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o Adaptació de barana metàl·lica existent d'acord plànols, fregat d'òxid, neteja i repintat de 

barana, amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DF, i 

col·locació de passamà de fusta de pi tractat a l'autoclau d’acord detall de projecte. 

Col·locada a obra i totalment acabada. 

 

 

Els treballs de senyalització consisteixen:  

o Col·locació de senyalització vertical sobre suport d’acer galvanitzat o collada a paret, amb una 

alçada lliure de 2,20m, de 600mm, segons plànol de senyalització i indicacions de la Direcció 

Facultativa.  

o Subministrament i col·locació de senyal informativa de 60x90cm, d'alumini decorat rotulat 

segons indicacions de la DF, col·locada sobre suport amb una alçada lliure de 2,20m.  

o Adequació de la senyalització viària mitjançant pintura viària i reposició i col·locació de noves 

senyals verticals, segons projecte i direcció d’obra. 

 

Els treballs de jardineria consistiran en:  

o Col·locació de geotèxtil i acabat amb paviment de sauló compactat (10cms).  

o Subministrament i plantació de dels elements de jardineria i instal·lació reg segons detall del 

projecte. 

 

Els treballs d’instal·lacions  d’enllumenat exterior consistiran en: 

o Mantenir els bàculs existents mentre duri la obra i els de nova col·locació estiguin col·locats. 

o Realitzar la excavació de rases a voreres i vials per inserir les canalitzacions de PE, en 

quantitat i diàmetre segons es mostra a amidaments i plànols de projecte. 

o Sempre es  localitzaran les canonades a passos de carrer amb pericons de registre i 

manteniment a cadascun dels laterals. 

o Es realitzaran els basaments de les noves columnes i disposaran de la canalització 

corresponent centrada juntament amb el conductor de presa de terra i la seva pica. Les 

dimensions dels basaments seran diferents per les columnes de 5m que les de 7m d’alçada. 

o L’Ajuntament d’Igualada subministrarà les columnes i lluminàries projectades i la EC les haurà 

d’instal·lar tal i com es valora a les partides de pressupost corresponents. Hi ha diferents tipus 

de configuracions de columnes amb lluminàries a diferents alçades, es col·locaran segons 

indiquen els plànols de projecte. 

o Tenint en compte que l’armari de comandament i protecció existent al carrer Milà i Fontanals  

alimenta tota la zona delimitada pels carrers Comarca, Ava. Àngel Guimerà i av. Balmes i és 

un dels més vells d’Igualada i no està en perfectes condicions es considera no connectar-li 

més càrrega elèctrica sinó tot el contrari, millorar-lo, i per això es col·locarà un armari nou, 

model Monolit d’Arelsa, i s’eliminarà el vell.  
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o La implantació del nou armari també tindrà en consideració que estarà proper a una línia de 

B.T. soterrada que segurament podrà abastar de servei elèctric el nou armari. Els serveis 

tècnics realitzaran la sol·licitud de nou servei a la Companyia Subministradora per assegurar 

disponibilitat de potència concertada. 

o El nou armari s’ubicarà dintre de l’àmbit de projecte i en la confluència de totes les 4 línies 

elèctriques que alimentava el vell, facilitant la reconnexió de les línies existents; L1, L2, L3 i 

L4 al nou armari i també la connexió de les noves necessitats elèctriques. 

o A partir del nou armari i una vegada realitzada la obra civil amb les canalitzacions 

corresponents s’estendran els conductors elèctrics de diferents seccions i es connectaran a 
les noves columnes i les lluminàries existents perifèriques. 

o Es col·locaran lluminàries a 7m aprox. als vials i 5m a l’aparcament a les columnes 
subministrades per l’Ajuntament. 

o Extraure els bàculs, postes existents fora de servei i conductors elèctrics aeris. 

o Quan la obra civil necessària surt de l’àmbit d’obra, com a C/Sor Rita Mercader per enllaçar 
amb les canalitzacions existents, aquesta serà refeta totalment tal i com mostren les partides 

corresponents de pressupost. 

 

Els treballs d’instal·lacions  de telefònica consistiran en:  

o Actualment discorren conductors aeris paral·lels al carrer Milà i Fontanals i continuen aeris als 

passos de carrer als carrers transversals, Sor Rita Mercader i Prat de la Riba, i amb aquest 

projecte s’aprofita per millorar aquesta instal·lació aèria sobre pals de fusta. La millora 

consistirà en el pas de conductors aeris a soterrats. 

o Les canalitzacions soterrades a inserir seran 2 tubs de PE corrugats de 125mm de diàmetre 

sota prisma de formigó, segons es mostra a amidaments i plànols de projecte. 

o Sempre es  localitzaran les canonades a passos de carrer amb pericons de registre i 

manteniment, en aquest cas tipus “H”. 

o Als extrems les canalitzacions passaran a ser visibles a terra per poder realitzar les futures 

conversions aereo-subterrànies amb els conductors telefònics. 

o No s’estendran els conductors ja què això ho farà la companyia subministradora una vegada 

sol·licitada la extracció de conductors aeris per part de l’Ajuntament. 

o La obra civil necessària resta dintre  de l’àmbit d’obra. 

 

Els treballs d’instal·lacions  de baixa tensió B.T. consistiran en: 

o No es deixa partida de previsió a projecte per dotar de subministrament en B.T. el nou armari 

de comandament i protecció de l’enllumenat  perquè s’aprofitarà la demolició del paviment 
perifèric  per facilitar l’accés a la línia distribuïdora soterrada. La resta de partides necessàries 
estaran incloses a l’estudi  que aporti la Companyia Subministradora. 
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Els treballs de gestió de residus consisteixen en:  

o Els treballs de demolició i d’excavació de terres inclouen la càrrega de la runa i les terres 

sobrants sobre camió o contenidor. Aquestes es transportaran a dipòsit autoritzat, i s’inclou el 
pagament de les taxes corresponents de la seva disposició. 

o La deposició a gestor autoritzat de runa i terres es justificarà a les certificacions mitjançant els 

albarans d’abocament i una vegada finalitzades les feines, amb el certificat final del gestor de 

residus autoritzat corresponent. 
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1.3. PAISATGISME 
 
 
1.3.1.- Vegetació existent 

Es detecten diversos arbres a la parcel·la, que s’inventarien i es descriuen en el plànol núm. 06 i el 

quadre següent: 

Codi Espècie Perímetre Altura copa Notes Trasplantament? Radi protecció arrels
cm m m

1 Juglans regia 49 6 Viable 1,5
2 Diospyros kaki 55 4 Viable 1,5
3 Diospyros kaki 113 6 Ferides al tronc Poc viable 2,25
4 Diospyros kaki <10 2 Molt jove Injustificat 1
5 Prunus dulcis 35 2 Injustificat 1
6 Ficus carica - 1,5 multitronc Injustificat 1
7 Prunus sp. 85 2,5 desmotxat i amb rebrots Viable. Justificat? 2
8 Cydonia oblonga 59 4 Viable 1,5
9 Laurus nobilis 8 multitronc Viable 2,5
10 Laurus nobilis 7 multitronc Viable 2,5
11 Ficus carica 100+85 8 molta branca baixa perimetral Difícil. Justificat? 2,75
12 Pyrus communis 88 4 ferida gran en una branca principal Viable 2
13 Prunus persica 20 2 Viable 0,5
14 Pyrus communis 66 4 Viable 1,5
15 Diospyros kaki 57 4 Viable 1,5
16 Punica granatum 4 multitronc Viable, traumàtic 1,5
17 Diospyros kaki <10 1,5 Injustificat 1
18 Diospyros kaki 79 4 Ferides al tronc Viable. Justificat? 2
19 Actinidia sinensis 3 ramificat Viable 1

element a trasplantar  

 

Es tracta en tots els casos d’arbres fruiters dels antic horts, excepte un gran llorer en una cantonada. 

Alguns d’ells presenten unes característiques adequades pel seu aprofitament en altres àmbits de la 

ciutat, pel que es considera adequat el trasplantament.  

Els trasplantaments es realitzaran necessàriament en l’època d’aturada vegetativa, que per les 

espècies marcades és entre finals de tardor (novembre) i d’hivern (febrer-març). Es programaran els 

trasplantaments amb temps suficient per evitar interferències amb les obres i en el cas que la zona de 

destinació d’aquests arbres no estigués  punt, es portaran al magatzem municipal per plantar en 

contenidor. 

El gran llorer de la cantonada (indicat com a nº9) es mantindrà in situ i es protegiran les seves arrels 

en un radi de 2,5m al voltant del seu centre. En aquest radi no es podran executar excavacions, 

terraplenats ni obertura de rases. 

 

1.3.2.-  Preparació del terreny 

El solar existent presenta en l’actualitat una capa de terra vegetal fèrtil, de l’activitat dels horts que 

s’ha dut a terme els darrers anys. Aquest recurs és un valor a aprofitar, per la seva fertilitat. També 

s’ha tingut en compte que aquesta terra porta incorporada un banc de llavors acumulat, que es 

podrien comportar com males herbes si es diposita aquesta terra en superfície a les zones de 

plantació. 
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La preparació del terreny de plantació es diferencia entre els parterres que no actuen com a rases 

d’infiltració (c/Milà i Fontanals) i els que sí (parterres perimetrals i franges interiors de l’aparcament), 

bàsicament per la diferent capacitat d’infiltració que els materials ens poden aportar. 

Els parterres del carrer Milà i Fontanals, que no tenen com a funció la infiltració de les aigües pluvials, 

tindran la següent seqüència de preparació (en ordre d’execució, de més profund a superficial): 

 

• Fresatge preliminar de la base del parterre 

• Aportació de 30cm de la terra vegetal preexistent provinent del decapatge dels horts 

• Aportació de 15cm de terra vegetal “de planta” (a partir d’àrids i matèria orgànica) en dues 

capes, separades en dues tongades amb un fresat intermedi 

• Encoixinat superficial amb material orgànic degradable (triturat de poda, escorça...) 

 

Les rases d’infiltració interiors de l’aparcament i les perimetrals necessiten una velocitat d’infiltració 

elevada. Per aquest motiu, es substitueix la terra vegetal procedent del decapatge per una barreja 

constituïda en 2/3 parts per sorra rentada i 1/3 per la terra del decapatge, quedant així: 

• Fresatge preliminar de la base del parterre 

• Aportació de 30cm d’una barreja homogènia feta “in situ” amb 1/3 part de la terra vegetal 

preexistent provinent del decapatge dels horts i 2/3 parts de sorra rentada sense fins. 

• Aportació de 15cm de terra vegetal “de planta” (a partir d’àrids i matèria orgànica) en dues 

capes, separades en dues tongades amb un fresat intermedi 

• Encoixinat superficial amb material orgànic degradable (triturat de poda, escorça...) 

 

1.3.3.- Subministrament de material vegetal i plantacions 

Les espècies d’arbrat i d’arbustives proposades són totes espècies de demostrada viabilitat a 

Igualada. 

L’arbrat, provinent de vivers comercials, es plantarà segons els estàndards habituals, en clots de 

100x100x60. En tots els casos es reutilitzarà la terra provinent del clot d’excavació.  

L’aspratge estarà format per tres tutors de roll tornejat que es clavaran al fons del clot de plantació 

quan aquest encara estigui obert i el pa de terra sigui dins del forat, sense cobrir. 

Les arbustives es plantaran segons les indicacions dels plànols 19, 20 i 21 pel que fa al seu 

repartiment en planta i amb la densitat especificada. També hi apareixen alguns elements puntuals, 

que es plantaran per unitats soltes als llocs indicats al plànol, combinats amb la resta d’entapissants o 

arbusts. 

Un cop plantades les masses arbustives i entapissants, i la xarxa de reg estigui acabada i verificada 

s’escamparà l’encoixinat orgànic en superfície. 
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1.3.4.- Xarxa de reg 

El quadre dels sectors de reg s’ha repartit l’àmbit en quatre sectors, un dels quals rega els arbres amb 

una anella per cadascun i tres sectors més que es reparteixen les superfícies plantades.  

El consum punta l’ostenta el sector 2 amb 2.550 l/h i una necessitat de pressió de 3bar a la capçalera. 

El sistema estarà controlat per un programador electrònic instal·lat en un armari al costat del quadre 

elèctric, des d’on sortirà el cablejat que controla les electrovàlvules. Aquest programador portarà 

instal·lat també un sensor de pluja, cablejat. 

A l’entrada de l’alimentació general es connectarà una vàlvula de bola manual de 11/4” per a la 

desinfecció de la xarxa (tractaments preventius de la legionel·la)  

Les electrovàlvules aniran concentrades en un pericó. Abans de l’alimentació de les electrovàlvules es 

muntarà una vàlvula manual que connectarà la resta de la xarxa general de les boques de reg i 

després d’aquesta derivació, un filtre i un regulador de pressió per a l’aigua que alimenta les 

electrovàlvules. 

1.3.5.- Normativa de compliment obligatori 

Serà de compliment obligatori la següent normativa: 

• NTJ 02A – Aplegada de la terra vegetal en obra 

• NTJ 03E – Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció 

• NTJ 03S – Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat 

• NTJ 04R P2 – Instal·lacions de sistemes de reg localitzat superficial i enterrat 

• NTJ 04S – Sistemes de control i gestió d’instal·lacions de reg 

• NTJ 05A – Encoixinats 

• NTJ 05T – Terres de jardineria i enceballs 

• NTJ 07A – Qualitat general del material vegetal 

• NTJ 07C – Coníferes i resinoses 

• NTJ 07D – Arbres de fulla caduca 

• NTJ 07F – Arbusts 

• NTJ 07G – Mates i subarbusts 

• NTJ 07H – Plantes herbàcies perennes 

• NTJ 07J – Plantes entapissants 

• NTJ 08B – Treballs de plantació 

• NTJ 08C – Tècniques de plantació d’arbres 

• NTJ 08D – Tècniques de plantació d’arbusts i similars 

• NTJ 08E – Trasplantació de grans exemplars 

• NTJ 14A – Especificacions generals de manteniment 
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1.4. CONTROL DE QUALITAT 
 
Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat.  

Per evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 

l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 

Els anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant l’obra i replanteigs 
d'obra hauran de fer-se per laboratori homologat, essent la seva gestió a càrrec de l’empresa 

contractista, qui haurà de fer l’encàrrec als laboratoris corresponents advertint que s’inclogui la DF a 

la recepció de la notificació. 

Les despeses  corresponents  a Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra  seran a càrrec del 

contractista, fins a l’1% de l’import tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen 

l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si 

no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.  

Com que el pressupost del control de qualitat s’estima inferior a l’1% del P.E.M. de l’obra, d’obligat 
pagament per l’adjudicatari de les obres, no es disposarà d’una partida addicional en el pressupost.  
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1.5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 

Justificació de l’estudi de seguretat i salut laboral: 

Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció (BOE núm.256 de 25 d’octubre de 1997), el promotor està obligat a redactar en 

fase de redacció del  projecte un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’obres que compleixin 

algun dels següents requisits definits en l’article 4: 

o Que el pressupost d’execució per a la contracta sigui igual o superior a 75 milions de 

pessetes, que segons la guia d’interpretació publicada per l’INSST  equival a 450.759,08€. 

Essent en aquest cas de 275.841,46 €.  

o Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, empleant-se en algun moment 

més de 20 treballadors simultàniament.  

La durada de l’obra està prevista en 3 mesos, que representa 60 dies laborables (>30 dies 

laborables), però en cap cas es preveu emplear a més de 20 treballadors de forma simultània. 

o Que el volum de mà d’obra estimada, entès com la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies. 

El volum de la mà d’obra estimat (V.m.o.) per 3 mesos previstos de durada de l’obra, serà:  

20 dies laborables/mes = 60dies x 6 treballadors = 360 dies < a 500 dies. 

o Les obres de túnels, galeries, construccions subterrànies i preses. 

No és el cas d’aquesta obra. 

 

Atès que el present projecte no està inclòs en cap dels supòsits anteriors, en fase de projecte d’obra 
es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

El cost per a l'execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l'obra estaran 

incloses de manera implícita sobre cada partida d'obra. 

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra si els diferents industrials 

no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  

El contractista haurà de redactar un Pla de Seguretat que presentarà al coordinador o direcció 

facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat.  

Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral a l'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi 

en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis 

Tècnics Municipals. 
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1.6. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, que 

desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Real Decreto 105 / 2008 , “regulador de la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición”, d'abast estatal, forma part d’aquest 
projecte l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS per a les obres definides en aquest projecte. 

El contractista, com a posseïdor dels residus,  haurà de redactar un Pla de Gestió de residus que serà 

aprovat per la direcció facultativa i que formarà part de la documentació contractual de l’obra, i tindrà 

l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la 

gestió. 

D’acord el decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya i que modifica el decret 89/2010 esmentat anteriorment, amb l’objecte 
de garantir la correcta gestió dels residus generats, en el Pla de Gestió de Residus s’haurà d’incloure 
un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, i en el que han de 

constar el codi gestor, el domicili de l’obra i l’import abonat en concepte de dipòsit per a la posterior 
gestió. 

El pressupost d’execució material previst a l’Estudi de Gestió de Residus està inclòs en el capítol 
“Gestió de Residus” del pressupost. 
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1.7.  NORMATIVA APLICABLE 
 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 

d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 

altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques 

dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur 

el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els 

Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

 

Per al bon compliment d'aquest projecte, en l'execució de les obres es tindran en compte les següents 

normatives: 

o DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals. 

o Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. Deroga la Orden VIV/561/2010. 

o Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

o Manual de pavimentos de hormigón para vias de baja intensidad de tráfico, de l’Instituto 
español del cemento y sus aplicaciones (1997) 

o Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de ponts i carreteres. PG3. 

o Norma 6.1 -IIC i II C de 2003 "Secciones de firme" 

o Manual técnico de Tuberías de polietileno, d'AENOR ediciones (2008). 

o Reial Decret 1627/1997  de seguretat i salut en les obres de construcció 

o REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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1.8.  DURADA MÀXIMA DE LES OBRES  
 

S’estableix la durada màxima de les obres en 3 MESOS, aquest termini haurà de ser justificat i/o 

millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació de l’obra.  
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1.9. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses 

en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics, de conformitat amb 

l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (endavant, LCSP). 

En concret, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de 

serveis de les Administracions Públiques serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva 

solvència per contractar en els casos següents: 

o Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà 
requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat.  

o Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, l'empresari 

podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé 

acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació.  

 

Atès que el contracte d’obres derivat d’aquest projecte no supera l’import de 500.000 €, segons el 
fragment citat anteriorment, la classificació empresarial no serà un requisit indispensable per a 

accedir-hi. 

Per tant, amb l’objectiu de no impedir la participació de les empreses no classificades en contractes 

que, d'acord amb la normativa vigent, no requereixen aquest requisit i no afectar directament al 

principi de concurrència empresarial, es determinarà en el plec de clàusules administratives la 

solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans 

que estableixen els articles 87, 89 i 90 de la LCSP i s’inclouran a l’anunci de licitació. 
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1.10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per a l'obtenció dels preus s'ha fet servir la base de dades ITEC, modificada d'acord amb els preus 

unitaris dels diferents materials, d'acord amb consultes amb diverses empreses constructores i 

proveïdors de la comarca de l'Anoia. 
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1.11. PRESSUPOST DE CONTRACTE I DE CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

 

Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs) 274.532,46 € 

Pressupost de seguretat i salut (13% DG + 6% BI inclòs) 1.309,00 € 

Pressupost de control de qualitat (13% DG + 6% BI inclòs) inclòs 

TOTAL PEC / PRESSUPOST PER CONTRACTE (sense IVA) 275.841,46 € 

IVA 21% 57.926,71 € 

TOTAL PEC / PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) 333.768,17 € 

 
 
 
 
El pressupost total per a la contracta i per coneixement de l’administració de les obres descrites en 
aquest projecte ascendeix a la quantitat de: 

o TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I DISSET CÈNTIMS   
(333.768,17 €) ,  amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial i el 21% d’IVA 
inclòs. 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 
Sobre l'execució 
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Sobre normativa vigent 
 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Enderroc de tancaments i diversos 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parc ial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre 
les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre 
per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 
façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; 
han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes 
de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 



de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades 
en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas 
de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà 
d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti 
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves 
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava 
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible 
efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport 
i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà 
en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que 
es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament 
al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats 
de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar 
la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 
plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai 
per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. 
El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal 
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
 
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
 
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 



Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc 
d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la 
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) 
es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. 
El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida 
pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures 
pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, 
sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats 
i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques 
de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 
n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 
transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 



Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
 
 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus 
d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això 
necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

 
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 



Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
 
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de mov iment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
 
 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  



1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures 
dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte 
amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si 
són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 
30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 
diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o 
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates 
contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en 
els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  



1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del bloc 
a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs 
cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes 
cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en les normes 
UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la 
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió 



de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 
executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se 
peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, 
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix 
temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals 
dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà 
amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les 
armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar 
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
 
 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  



Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa 
de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 
superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà 
variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de 
contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
 
 
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 



Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 



Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, A igua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; 
Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; 
Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
 
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 



Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
 
 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  



Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 

d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  



Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabil itat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment 
i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament 
al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició 
serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà 
una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present pla de control de qualitat està format per la documentació següent: 

1. MEMÒRIA 

2. PLA DE CONTROL: ESQUEMA 

 
2. OBJECTE 
El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. Aquesta 

presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es 

determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control  i els assaigs normalitzats a emprar. 

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest control 

ha de representar en el total de l’obra. 

 
 
3. OBRA SUBJECTE AL PLA 
L’Obra subjecta al pla de control de qualitat és  2243/21 PROJECTE EXECUTIU PER LA 

RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL 

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA 

 
 
4. PROMOTOR 
El promotor de les obres és l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, núm. 

1, d’Igualada, amb N.I.F.- P-0810100-H. 

 
 
5. CRITERIS GENERALS  
El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat en el marc 

del procés constructiu. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, cal identificar la 

necessitat de satisfer les especificacions de projecte i disseny però també la necessitat d’avaluar el 

procés i no el producte final, i per tant, s’entén que l’objectiu es basa en la millora continua, no només 

del producte sinó també del procés.   

Per tant, el Mètode de Control de Qualitat, gira a l’entorn d’entendre que el model parteix dels 

següents criteris generals :  

 

GESTIO DE LA QUALITAT  

El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT ja que 

esdevé un control no tan sols sobre el producte (criteris del decret 375/88 de Control de Qualitat) sinó, 

d’acord amb l’article 7 de la primera part del CTE, també durant l’execució el DEO (direcció 

d’execució de les obres) ha de controlar “cada unitat d’obra (...) la conformitat amb allò indicat en el 

projecte.” 
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TRES FASES DE CONTROL 
De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIÓ DE 
PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control 
d’OBRA ACABADA: 

Prèviament a l’inici de qualsevol partida i de l’obra, l’adjudicatari presentarà  les fitxes de 
característiques tècniques i certificats de qualitat dels materials , els certificats de garantia, 
instal·lacions i equips a executar a l’obra. En cas contrari serà responsable de la no acceptació en 
base a la qualitat, encara que la partida s’hagi executat. 

El control està fonamentant en la verificació de diferents fases de l’obra, essent aquestes: 

o Control de recepció, mitjançant:  
- Identificació del producte, equips i sistemes 
- Autorització administrativa 
- Verificació – conformitat tècnica 

o Control d’execució, mitjançant: 
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels materials 
- Disposició dels materials 
- Disposició de els instal·lacions 

o Control d’obra acabada, mitjançant: 
- Verificació de la funcionalitat i aptitud de l’obra acabada. 

Aquestes verificacions es podran realitzar mitjançant control documental, assaigs homologats, un 
programa de punts d’inspecció, etc., segons s’indiqui en el pla o bé, el que el tècnic responsable del 
control i seguiment del pla determini necessaris. 
No obstant, no totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de 
què no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a fi 
de garantir un correcte funcionament de l’obra. 

PROCESSOS I SUBPROCESSOS 
Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel Consell de 
Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats d’obra segons el 
llistat que es desenvolupa dins la base de dades pel control de qualitat del CAATEEB.   

6. PROCESSOS I SUBPROCESSOS A CONTROLAR 
Les unitats d’obra  més importants destinades a un objecte de control del present pla són: 

o Formació d’esplanada 
o Paviment granular 
o Execució de rases d’infiltració 
o Paviment de formigó / paviments de peces 
o Formació de graonat 
o Enllumenat i estesa de cablejat elèctric / Quadre elèctric 
o Gestió de residus 
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7. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
Previ l’inici de l’obra, es  redactarà el PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, a partir del pla de 

control de qualitat i  l’autocontrol del constructor, presentant el constructor el seu programa de control 

per l’obra de referència amb anterioritat al començament de la mateixa. 

 
 
8. PRESSUPOST 
Com que el pressupost del control de qualitat s’estima inferior a l’1% del P.E.M. de l’obra, d’obligat 

pagament per l’adjudicatari de les obres, no es disposarà d’una partida addicional en el pressupost.  

 

 

 

Els autors del Pla de Control de Qualitat, 

 
 
 
 
 
Carles Crespo i Veigas    Marta Garcia Bello   

Arquitecte Municipal    Arquitecta Municipal   

 

Igualada,  Març de 2022 

Marta 

Garcia Bello 

- DNI 

43456174C 

(TCAT)
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1. MOVIMENT DE TERRES: 
 
ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

TERRAPLÈ: 

o TERRAPLÈ 
ASSAIGS: 

o PRÓCTOR DE TERRES, AMB UBICACIÓ 
SOBRE PLÀNOL. 

o COMPROVACIÓ DE DENSITATS IN 
SITU, AMB UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL 

TOT-U: 

o TOT-U NATURAL 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL MATERIAL 
SUBMINISTRAT 

o MARCATGE CE 

o FITXA CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES 

 

ASSAIGS: 

o PRÓCTOR DE TERRES, AMB UBICACIÓ 
SOBRE PLÀNOL. 

o COMPROVACIÓ DE DENSITATS IN 
SITU, AMB UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL 

 
 

2. PAVIMENTS: 
 
ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

BASE DE FORMIGÓ: 

o BASE DE VORERA, RIGOLA I VORADA. 

 

 
 

 

*(si ho determina la DF) 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DE LA PLANTA 
SUBMINISTRADORA  

 

ASSAIGS*: 

o ASSAIGS DE CONSISTÈNCIA I 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, AMB 
UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL. 

PAVIMENT DE ASFÀLTIC: 

o PAVIMENT ASFÀLTIC. 
 

 

 

 

*(si ho determina la DF) 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT D’EXECUCIÓ 
 

ASSAIGS*:  

o ASSAIG MARSHALL  
o EXTRACCIÓ TESTIMONI + 

COMPROVACIÓ GRUIXOS I DENSITAT 

PAVIMENTS:  

o VORADA FORMIGÓ 
o PANOT 
o ESCALA 
o MORTER 
 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT D’EXECUCIÓ  
o FITXA CARACTERISTIQUES 

TÈCNIQUES 

o MARCATGE CE 

o ALTRES: ASSAIGS DEL FABRICANT, 
SEGELLS DE QUALITAT... 

3. PROTECCIÓ: 
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ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

o TANCA TIPUS MONTSENY 
CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT D’EXECUCIÓ  

o FITXA CARACTERISTIQUES 
TÈCNIQUES 

o MARCATGE CE 

o ALTRES: ASSAIGS DEL FABRICANT, 
SEGELLS DE QUALITAT... 

 
4. SENYALITZACIÓ: 

 
ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: 

o PINTURA VIÀRIA 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT D’EXECUCIÓ  

 

 
5. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT I ELÈCTRICA 
 

ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

o QUADRE ELÈCTRIC 

 

ENLLUMENAT: 

o LLUMINÀRIA 

 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL SUBMINISTRADOR 

o FITXA CARACTERISTIQUES 
TÈCNIQUES 

o MARCATGE AENOR (tubs) 

o MARCATGE CE 

o FOTOGRAFIES DEL MARCATGE DELS 
TUBS 

o ALTRES: ASSAIGS DEL FABRICANT, 
SEGELLS DE QUALITAT... 

 
6.  GESTIÓ DE RESIDUS: 

 
ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL: TIPUS DE CONTROL: 

RESIDUS DE DEMOLICIÓ: 

o DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O 
EQUIVALENT. 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS 
o EQUIVALENT. 

RESIDUS DE D’EXCAVACIÓ TERRES: 
o DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O 

EQUIVALENT. 

CONTROL DOCUMENTAL: 

o CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS 
o EQUIVALENT. 
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I. MEMÒRIA 

 
 
1. Objecte 

D’acord amb el RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), forma part 
d’aquest projecte l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

La normativa vigent té l’objecte de definir el model de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els instruments necessaris per a 
l'assoliment d'aquests objectius, tot desenvolupament la normativa bàsica estatal continguda en el 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per qual es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i demolició. 

El RD 210/2018 deroga el Decret 89/2010, de 29 de juny, a excepció dels articles 2, 3, 4, els capítols 
III, IV i V, i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3, que 
conserven la seva vigència.  

 
2. Obra subjecte a l’estudi 
L’obra subjecta a l’Estudi de Gestió de Residus  és  la  2243/21 – PROJECTE EXECUTIU PER LA 
RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL 

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA PRODUCTOR DE RESIDUS  

 

3. Productor de residus 

El productor de residus és el promotor de les obres, és a dir,  l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb seu 
a la plaça de l’Ajuntament, núm. 1, d’Igualada, amb NIF- P-0810100-H. 

Ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels seus residus, 
documentació que haurà de conservar durant cinc anys. 

 

4. Posseïdor de residus 

Tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, tal com la constructora, els subcontractistes o els treballadors autònoms. 

El posseïdor de residus estarà obligat a presentar a la propietat de la mateixa obra un PLA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, per a la seva acceptació. 

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

Es tindrà en compte, per a l’aprovació del pla de gestió de residus, que iguali o millori la gestió 
descrita en l’estudi.  
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5. L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició   
L’estudi de gestió de residus contempla: 

• Mesures de minimització i prevenció de residus 

• Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra 

• Operacions de gestió de residus 

• Pressupost 

• Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

• Plec de Prescripcions Tècniques 

 

a) MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen aquelles accions de minimització que s’han tingut en consideració en el projecte 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 
reduir-ne la seva producció.  

 

b) ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TN, M3 I PER FASES D’OBRA 

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i 
es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

 

c) OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades 
a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de 
gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a  qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 
proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra 
de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 
viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de 
plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 
des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el 
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
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Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc.  

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat portar a  abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació,  transferència o de dipòsits controlats). 

 

d) PRESSUPOST 

En l’estudi es detalla l’import del pressupost d’execució material de la gestió de residus.  

 

e) DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva 
a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà 
disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant 
les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), 
maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).   

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, 
un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no 
és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas 
d’optar per aquesta via de gestió, s’aconsella justificar la decisió. 

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 

  

f) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la 
gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
dintre de l’obra. 

 

6. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 
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El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

 

7. Document de seguiment  

Cada lliurament de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en un document, en el que figuri, com a mínim:  

• la identificació del posseïdor o del productor,  

• l’obra de procedència,  

• la quantitat (en tn o m3), o norma que la substitueixi,  

• la persona transportista  

• la identificació del gestor de les operacions de destí. 

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponent a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

8. Certificat de gestió  

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

9. Marc legislatiu 

• RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), que deroga el 
Decret 89/2010, de 29 de juny. 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis i Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=479908&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=479908&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=479908&traceability=01&language=ca


2243/21 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA 
MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA  
 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  - MEMÒRIA Pàgina 5 de 28  

 

• Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) per la que es modifica la 
Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, aplicable des de el 1 de juny de 2015 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 («BOE» núm. 
166, de 12 de julio de 2001). 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que deroga la Ley 10/98, de 
21 de abril, de residuos. 

 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 

 

 

Els autors del l’Estudi de Gestió de residus, 
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II. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus en fase de projecte 

• S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La 
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  

o El projecte contempla la reutilització de les terres pròpies de l'obra amb noves 
finalitats. 

o Es preveu la valorització de la runa per a la seva reutilització, aportant una 
matxucadora a obra. 

o Es preveu la reutilització d’un tram de barana metàl·lica preexistent mitjançant la 
seva adequació.  

• S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 

• El paviment nou dur de l'aparcament és de formigó, material amb gran potencial de 
reciclabilitat, i que al ser un paviment continu s'eviten minves de material.  

• Els paviment de peces són de formigó prefabricat o de morter, fet que permet valoritzar-les 
conjuntament amb les bases de formigó. 

• La tanca de l’aparcament és de fusta, un material biodegradable. 

• L’arbrat actual que, incompatible amb la geometria i la funció de l’aparcament, té possibilitats 
de supervivència, s’ha previst trasplantar-lo. 
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2. Estimació de la generació de residus en tn, m3 i per fases d’obra 

 

Taula 1. Estimació de resdius en tn, m3 i per fases d'obra.

MATERIALS DE DEMOLICIÓ

CODIFICACIO LER RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS volum aparent pes esponjament volum real densitat real

Ordre MAM/304/2002 m3 tn m3 tn/m3

FASE APARCAMENT

170107 inerts barrejats (formigó i ceràmics no contaminats) 172,75                    217,53                    1,35                         127,96                    1,70                         

FASE INSTAL·LACIONS

170101 formigó 7,52                         11,13                       1,35                         5,57                         2,00                         

170302 mescles bituminoses 7,52                         13,36                       1,35                         5,57                         2,40                         

CODIFICACIO LER RESIDUS ESPECIALS superfície pes esponjament superfície densitat real

Ordre MAM/304/2002 m2 tn m2 tn/m2

FASE APARCAMENT

170605 materials de construcció amb amiant (m2) 100,00                    1,20                         100,00                    0,0120                    

* Els materials de demolició que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat.

MATERIALS D'EXCAVACIÓ

CODIFICACIO LER TERRES D'EXCAVACIÓ volum aparent pes esponjament volum real densitat real

Ordre MAM/304/2002 m3 tn m3 tn/m3

FASE APARCAMENT

10409 argiles 2.234,37                 3.910,15                 1,20                         1.861,98                 2,10                         

200201 esbrossada 131,03                    131,03                    0,50                         262,05                    0,50                         

FASE INSTAL·LACIONS

10409 argiles 83,91                       146,84                    1,20                         69,93                       2,10                         

* Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat.

** En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador.

RESIDUS DE CONTRUCCIÓ 

CODIFICACIO LER RESIDUS volum pes superfície (m2) volum aparent* pes residu*

Ordre MAM/304/2002 m3 tn 4440 m3/m2 tn/m2

FASE APARCAMENT

170107 inerts barrejats (runa neta no contaminada) 1,62                         2,01                         0,00036                 0,00045                 

170904 barrejats de construcció (runa bruta no contaminada) 0,61                         0,54                         0,00014                 0,00012                 

170203 plàstics 0,13                         -                            0,00003                 -                           

170201 fustes 0,26                         0,06                         0,00006                 0,00001                 

150101 paper i cartró 0,06                         0,06                         0,00001                 0,00001                 

170407 metalls mesclats -                            -                            -                           -                           

FASE INSTAL·LACIONS

* D'acord el programa de simulació de resdius de l'ARC contrastat amb obres similars.

CODIFICACIÓ - TIPUS - QUANTITATS

CODIFICACIÓ - TIPUS - QUANTITATS

CODIFICACIÓ - TIPUS - QUANTITATS
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3. Operacions de gestió de residus 

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

 
Taula 2. Operacions de gestió de resdius dins l'obra.

MATERIALS DE DEMOLICIÓ

CODIFICACIO LER RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS volum aparent pes destí consideració

Ordre MAM/304/2002 m3 tn

FASE APARCAMENT

170107 inerts barrejats (formigó i ceràmics no contaminats) 172,75                    217,53                    matxuqueig per reutilització no residu

FASE INSTAL·LACIONS

170101 formigó 7,52                         11,13                       matxuqueig per reutilització no residu

170302 mescles bituminoses 7,52                         13,36                       matxuqueig per reutilització no residu

CODIFICACIO LER RESIDUS ESPECIALS superfície pes destí consideració

Ordre MAM/304/2002 m2 tn

FASE APARCAMENT

170605 materials de construcció amb amiant (m2) 100,00                    1,20                         abocador residu

* Els materials de demolició que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat.

MATERIALS D'EXCAVACIÓ

CODIFICACIO LER TERRES D'EXCAVACIÓ volum aparent pes destí consideració

Ordre MAM/304/2002 m3 tn

FASE APARCAMENT

10409 argiles 2.234,37                 3.910,15                 reutilització no residu

200201 esbrossada 131,03                    131,03                    abocador residu

FASE INSTAL·LACIONS

10409 argiles 83,91                       146,84                    reutilització no residu

* Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat.

** En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador.

RESIDUS DE CONTRUCCIÓ 

CODIFICACIO LER RESIDUS volum pes destí consideració

Ordre MAM/304/2002 m3 tn

FASE APARCAMENT

170107 inerts barrejats (runa neta no contaminada) 1,62                         2,01                         abocador  residu

170904 barrejats de construcció (runa bruta no contaminada) 0,61                         0,54                         abocador  residu

170203 plàstics 0,13                         -                            centre triatge  residu

170201 fustes 0,26                         0,06                         centre triatge  residu

150101 paper i cartró 0,06                         0,06                         centre triatge  residu

170407 metalls mesclats -                            -                            centre triatge  residu

FASE INSTAL·LACIONS

* D'acord el programa de simulació de resdius de l'ARC contrastat amb obres similars.

GESTIÓ

GESTIÓ

GESTIÓ

 

 
 
3.2 RESUM DE LES OPERACIONS DE GESTIÓ 

El volum aparent dels residus de l’obra és de 143,00 m3, amb un pes de  134,90 tn. 
 
La quantitat del material reutilitzat una vegada matxucat a l’obra és de 166,92 m3. 
(volum real amb espojament d’un 20%) 
 
La quantitat de residu petri que s’evita portar a l’abocador: 187,78 m3. 
(volum real amb esponjament del 35%) 
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4. Separació de residus a l’obra 

Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de: 

 
Taula 3. Recollida selectiva de residus d'acord el R.D. 105/2008

Residu tones

Formigó 80

Maons, teules i ceràmics 40

Plàstics 0,5

Fusta 1

Paper i cartró 0,5

Metalls 2

Vidres 1

Especials* especial

no especial

no especial

no especial

inert

no especial

no especial

tipus de residu

inert

 
 

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries 
perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests.  

 

* Atesa  la dificultat de realitzar una relació prèvia de tots els residus especials de l’obra,  els 
que apareguin en el transcurs d’aquesta s’emmagatzemaran adequadament a fi d’inventariar-
los i realitzar-ne la gestió que correspongui al final de la mateixa. 

 

* Ara bé, és recomanable fer responsables als indutrials i subministradors dels residus que 
ells per a generin o aportin prèviament a l’inici dels treballs o subministraments. Com a 
exmple hi hauria el fabricant de peces de paviment que subministra el material sobre palets 
de fusta reutilitzables i els recull una vegada finalitzada l’obra, o bé el pintor que gestiona els 
pots de pintura per a reutilitzar-los en una altra actuació o bé perquè per la seva activitat ja té 
contractat un sistema de gestió de resdius especials. 

 
Taula 4. Obligariorietat de realitzar recollida selectiva de residus d'acord el R.D. 105/2008

Residu tones projecte

Formigó 80 2,53

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Plàstics 0,5 0,00

Fusta 1 0,06

Paper i cartró 0,5 0,06

Metalls 2 0,00

Vidres 1 0,00

Especials* 1,20 especial

tipus de residu

inert

inert

no especial

si

no especial

no especial

no especial

no especial

no

no

no

no

no

no

cal separar 

no

 
 

 
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida 
selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus,  tenint en 
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compte que la recollida selectiva mínima serà de residus interts, residus no especials i residus 
especials, ja sigui en contenidors o espais habilitats a tal fi. 
Taula 5. Recollida selectiva de residus a realitzar en obra

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidors per materials petris barrejats si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Plàstics no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Contenidor per No especials barrejats si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel.la pro jecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar
la gestió , però en cap cas es permet no  separar si el R .D . ho  o bliga.

                                                               

R.D. 105/2008 projecte*

 
 
 
4.1 SENYALÈCTICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gestió de residus fora de l’obra 

En el pla de gestió de residus es concretarà el tipus de gestió que es relalitzarà de cada tipus de 
residus i s’identificaran els gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de 
dipòsits controlats (nom, adreça i codi de gestor), s’acord el decret 161/2001.  

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

Aquesta gestió serà, com a mínim, la indicada en el present estudi de gestió de residus. En cas 
contrari, s’haurà de justificar. 

 

6. Pressupost 

El pressupost d’execució material per la gestió de residus de l’obra és de  12.485,24 €,  d’acord amb 
el capítol corresponent del pressupost del projecte. 
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7. Documentació gràfica 

7.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINS L’OBRA 

 
 

7.2 GESTIÓ DE RESIDUS FORA L’OBRA 

 
En el pla de gestió de residus es concretaran els gestors de residus que finalment executaran els treballs de gestió i/o 

valorització. 

ESPAI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS A  L’OBRA ÀMBIT D’OBRA 

PLANTA DE 
RECICLATGE – 
RUNES I 
TERRES 

PLANTA DE 
RECICLATGE – 
NO  ESPECIALS  

La Pobla de Claramunt 

GESTORA 
RESIDUS 
ESPECIALS  

ÀMBIT D’OBRA 

GESTOR DE 
TERRES I 
RUNES 

 
ESPAI PER A 

REUTILITZACIÓ / 
VALORITZACIÓ 

 

PLANTA DE 
COMPOSTATGE 

ÀMBIT D’OBRA 

PLANTES DE TRIATGE 
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• GESTIÓ DE RESIDUS : CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
 Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials cerà mics que no 
contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició  que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a 
aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), que deroga el 
Decret 89/2010, de 29 de juny. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis i Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) per la que es modifica la 
Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, aplicable des de el 1 de juny de 2015 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 («BOE» núm. 
166, de 12 de julio de 2001). 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que deroga la Ley 10/98, de 
21 de abril, de residuos. 
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• GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), que deroga el 
Decret 89/2010, de 29 de juny. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis i Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) per la que es modifica la 
Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, aplicable des de el 1 de juny de 2015 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 («BOE» núm. 
166, de 12 de julio de 2001). 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que deroga la Ley 10/98, de 
21 de abril, de residuos 
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• GESTIÓ DE RESIDUS: DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), que deroga el 
Decret 89/2010, de 29 de juny. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis i Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 
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21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) per la que es modifica la 
Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, aplicable des de el 1 de juny de 2015 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 («BOE» núm. 
166, de 12 de julio de 2001). 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que deroga la Ley 10/98, de 
21 de abril, de residuos 
 
 
 

• GESTIÓ DE  RESIDUS: MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb 
maquinària especialitzada d’acord  amb el tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou les operacions de cà rrega de la runa a la trituradora, i les operacions 
de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material t ractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a 
granulat. 
Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials 
incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els 
que continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa matxucada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 

• GESTIÓ DE RESIDUS:  TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Trituració  dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 
laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 
especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou les operacions de cà rrega de la runa a la trituradora, i les operacions 
de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als 
contenidors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials 
incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa triturada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 

• REUTILITZACIÓ DE TERRES: TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions 
que permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de 
terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
 - Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
 - Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
 - Situació dels punts topogràfics 
 - Execució de l'estesa 
 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
 - Compactació de les terres 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura inicial 
de la mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es 
podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau 
de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró 
ctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. 
Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel 
Director d’ obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
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No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada 
en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
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contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’obra. 
Gruix: >= 1 m  
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 
103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l’assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de 
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
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orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mí nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment 
i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 
ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
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l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim 
del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció  
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d’execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d’una tongada. 
- Control de compactació d’una tongada. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S’ha de  considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació  
exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per 
a l’estesa. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, 
el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 
una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, s’ha de treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït. 
 

• REUTILITZACIÓ DE TERRES: TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
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demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra i el projecte. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra i el projecte. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, 
i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
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- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 



2243/21 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA 
MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA  
 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  - MEMÒRIA Pàgina 28 de 28  

 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb 
el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, si no és necessari, per la Direcció Facultativa. En 
aquest cas, tractant-se d'obres per l’Administració Pública s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquest 
Ajuntament. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

0.1. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  
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• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 
treballen a l'obra en règim d'autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió 
de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en 
règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances 
respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu 
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treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 
designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a 
l'obra.  

 

0.2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria: 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
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Treballs previs: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

Enderrocs: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

 

Moviments de terres i excavacions: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 
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• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalços  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 

Estructura: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
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• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 

Ram de paleta: 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  
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• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 

Revestiments i acabats: 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

Instal·lacions: 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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0.3. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• No és d’aplicació en aquesta obra. 
 
 

0.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva: 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
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• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint 
a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

 

Mesures de protecció individual: 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 
treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

 

Mesures de protecció a terceres persones: 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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0.5. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

0.6. NORMATIVA APLICABLE 

Veure Annex 1 de d’aques Estudi 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 

 
2243/21 PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA 
MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT 
D’IGUALADA 
 

1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. 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. 

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

 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              : AJUNTAMENT D'IGUALADA 
NIF            : P-0810100-H 
Adreça                 : PL. DE L'AJUNTAMENT 1 
Població              : IGUALADA 
CP     : 08700 

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

 
Redactor E.S.S.   : CARLES CRESPO I VEIGAS – MARTA GARCIA BELLO 
Titulació/ns  : Arquitecte Municipal - Arquitecta Municipal 
Despatx professional : PL. DE L'AJUNTAMENT 1 
Població              : IGUALADA 
CP 08700 

 
 
4. DADES DEL PROJECTE 

 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : CARLES CRESPO I VEIGAS – MIGUEL CORRAL ORTEGA 
Titulació/ns  : Arquitecte Municipal - Arquitecta Municipal 
Despatx professional : PL. DE L'AJUNTAMENT, 1 
Població              : 08700 - IGUALADA 
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4.2. Tipologia de l'obra 
 

L’obra a definir correspon als treballs necessaris per la recuperació d’un solar en desús 
situat davant l’Asil del Sant Crist d’Igualada, i destinar-lo a Zona Blanca per la millora de 

la mobilitat del Barri del Centre Ponent de la ciutat. 

 

Aquest espai té una superfície rectangular de 4.368,63m2. 
 

Les obres descrites es desenvolupen en gran part a l’interior del solar, havent d’adaptar 
la vorera Sud del carrer Milà i Fontanals, la vorera Oest del carrer Sor Rita Mercader i les 

cantonades annexes. 

Aquest espai està actualment delimitat per un tancament d’obra coronat a tot el 
perímetre per una tanca metàl·lica oramental. Durant el transcurs de les obres s’haurà de 
garantir el tancament de l’espai amb l’objecte d’evitar l’accés de personal aliè a aquesta.  

Per altra banda, serà necessari ocupar la vorera per a realitzar els accessos.  

 

Les obres consistiran en: 

o Formació d’accessos rodats en voreres mitjançant enderroc de les voreres existents i 

la formació de vorera deprimida.  

o Enderrocs parcials dels murs perimetrals per a l’obertura d’accessos de vianants i de 

vehicles al solar, i arranjament dels laterals i coronament del mur segons els plànols 

de detall del projecte.  

o Formació de l’espai d’aparcament, mitjançant la neteja i esbrossada del solar, 

adequació de l’esplanada interior mitjançant moviments de terres i enderrocs parcials 

per a la formació de la caixa de paviment, i l’estesa i compactació de tot-ú artificial 

d’origen de formigó reciclat.  

o Formació de les rases d’infiltració projectades per l’evacuació de l’aigua de pluja, 

inclòs el remat perimetral amb travesses de fusta, segons els detalls de projecte. 

o Formació de muret per la contenció del zona de parterres de transició prevista davant 

el carrer Milà i Fontanals. 

o Construcció de les escales d’accés previstes en el projecte segons les plànols de la 

proposta i de detall, formades per graons de formigó prefabrica de 100x40x15cm, 

bicolor, doblecapa i de tons terrosos.  

o Senyalització informativa i viària interior, i senyalització de places d’aparcament, 

mitjançant la col·locació de travesses rodones de fusta encastades i ancorades al 

paviment, i pintades amb una franja central per la delimitació de les places. 
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o Estesa i posta a punt de les instal·lacions d’enllumenat i reg, necessàries per el 

correcte funcionament de l’espai. 

o Formació d’espai amb arbrat i bancs, emmarcat entre vorades de diferent tipus. 

o Col·locació de tanca de fusta amb passamà de color blan, segons els plànols del 

projecte. 

Prèviament a l’entrada en funcionament de l’aparcament serà necessària la col·locació 

de la informació viària i informativa necessària par a garantir la seguretat viària 

d’Igualada. 

 
 

 

4.3. Situació 
Emplaçament      : Carrer Milà i Fontanals, núm.11 
Codi Postal              : 08700 
Població              : IGUALADA 

 
 

  
4.5. Comunicacions 

  
Carretera              : N – II i altres 
Ferrocarril  : Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Línia Metro               : --- 
Línia Autobús              : Hispano Igualadina i Alsina Graells 

 
 
4.6. Subministrament i Serveis 

 
A la zona afectada per les obres hi ha: 

• Baixa tensió (aèria i enterrada) 
• Enllumenat (aeri i enterrat) 
• Sanejament (enterrada) 
• Aigua (enterrada) 
• Telecomunicacions (aeri) 
• Telefonia (aèria) 
• Gas (enterrat) 

 
 

 
 
 
 
 
 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

HOSPITAL HOSPITAL GENERAL D’IGUALADA 
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Av. Catalunya 11 – 08700 IGUALADA 
T. 93 807 55 77 (urgencies) 

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA CAP ANOIA 
Pg. Verdaguer 170 – 08700 IGUALADA 
T. 93 805 35 00 

BOMBERS BOMBERS DE LA GENERALITAT 
C/ Masquefa 42 – 08700 IGUALADA 
T.112 

POLICIA LOCAL Av. Pau Casals, 10 – 08700 IGUALADA 
T. 93 804 81 81 

MOSSOS D’ESQUADRA Av. Paisos Catalans, 20 – 08700 IGUALADA 
T.088 

TELÈFON EMERGÈNCIES MÈDIQUES T. 061 
SERVEI D’URGÈNCIES DE TOT TIPUS T. 112 
  
El Contractista té l’obligació de confirmar els telèfons i les adreces dels serveis assistencials, 
salvament, seguretat i mitjans d’evacuació per l’elaboració del pla de seguretat  i previ inici de 
l’obra. 
 

 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
275.841,46€. (dos-cents setanta-cinc mil vuit-cents quaranta-un euros i quaranta-sis 
cèntims). 
  

 
4.8. Termini d'execució 

 
 El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos 

  
 
4.9. Mà d'obra prevista 

 
  L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6  persones. 

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

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
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4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
CARTELLS 
CIMENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
FILFERROS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PALETS DE RIERA 
PANOTS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
SENYALS 
SORRES 
TAULONS 
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
TOT-U 

 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre pneumàtics 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics  
Retroexcavadora gran 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora petita 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport  
Camió cisterna  
Camió grua  
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera  
Màquina tallajunts 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Talladora amb disc de carborúndum 
Motoserra 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
Podrà realitzar-se mitjançant una companyia subministradora d’electricitat o bé, 
mitjançant grup electrogen, fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors (si és el cas), des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

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

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

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

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 

la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
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regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

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

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

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

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

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

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

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

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

pròxim a la virolla. 
− 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. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Podrà realitzar-se mitjnaçant cubes o dipòsits, si bé també es  podran realitzar les 
gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una 
derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
 
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 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. 
 

 
 
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 R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

 

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 
• Cabines d’evacuació 
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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. Primers auxilis 

 

 Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

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

 
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 R.D. 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. 
 
 

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. 

 
 
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 
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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 

 
El Contractista sol·licitarà a les companyies els corresponents plànols de serveis. 
 
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 

 
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 de l'entorn 

 
El solar està situat en una zona urbana propera a la zona comerical del centre de la ciutat   i 
davant de l’Asil del Sant Crist. 

El carrer Milà i Fontanals és unidireccional, amb un carril de circulació i direcció est-oest, 
acabant al a l’Av.Gaudí. En el tram de carrer de davant de l’obra, hi ha una línia 
d’aparcament en fila a la calçada, banda sud. 
 
El carrer Sor Rita Mercader és unidireccional, amb un carril de circulació i direcció nord-sud, 
acabant a l’Avinguda d’Àngel Guimerà. En el tram de carrer de davant de l’obra, hi ha una 
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línia d’aparcament en fila a la calçada, banda oest. 

El carrer Joan Llimona Gabarró és unidireccional, amb un carril de circulació i direcció est-
oest, acabant al a l’Av.Gaudí. En el tram de carrer de davant de l’obra, hi ha una línia 
d’aparcament en fila a la calçada, banda nord. 
 
El carrer Prat de la Riba és unidireccional, amb un carril de circulació i direcció sud-nord, 
acabant a l’Avinguda de Gaudí. En el tram de carrer de davant de l’obra, hi ha dues línies 
d’aparcament en fila a la calçada. 

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS <1M 

POUS D’INFILTRACIÓ 

LÍMITS I ACABATS 

MURS I CONTENCIONS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ENCOFRAT, FORMIGONAMENT I ARMAT 

ESCALES 

FORMACIÓ DE GRAONAT 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

EXECUCIÓ / ARRANJAMENT DE MURET DE FORMIGÓ ARMAT  

(EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS  

INSTAL·LACIONS 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

INSTAL·LACIÓ TELEFÒNICA 

  
  

12. 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  Bàsic 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 
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obligatòria i/o aconsellada.  
  

 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
 

 
13.1. Agents atmosfèrics 

 
El pla de seguretat i sallut indicarà quines condicions s’hauran de tenir en compte per 
prevenir els riscos que se’n derivin dels agents atmosfèrics que pugin afectar l’obra. 

  
 
13.2. 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. 
 
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. 

  
 
13.3. 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 dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
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Pala carregadora d’orugues .................... 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 

  
 
13.4. Pols 

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

a) Rinitis 
b) Asma bronquial 
c) Bronquitis destructiva 
d) Bronquitis crònica 
e) Efisemes pulmonars 
f) Neumoconiosis 
g) Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
h) Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
i) 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. 
 
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 neumoconiosis. 
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. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

j) Escombrat i neteja de locals 
k) Manutenció de runes 
l) Demolicions 
m) Treballs de perforació 
n) Manipulació de ciment 
o) Raig de sorra 
p) Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
q) Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
r) Esmerilat de materials 
s) Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
t) Plantes de matxuqueix i classificació 
u) Moviments de terres 
v) Circulació de vehicles 
w) Polit de paraments 
x) 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 
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. 

  
 
13.5. 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. 
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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. 
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. 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. 
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− 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. 

 
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: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

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

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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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. 

  
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

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

 
Codi UA Descripció 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X037 u Formigonera 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

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

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, tipus Rivisa, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 

mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb 
el desmuntatge inclòs 

 m Tanca móvil d’1m d’alçada. 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 

per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

 u Plataforma elevadora. 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal 
de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Les mesures de protecció col·lectiva seran:  
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Planificació i senyalització de les circulacions peatonals. 

- Tanca perimetral a obra. 

- L’ús de senyals manuals per a acompanyar les maniobres dels vehicles. 

- L’ús de plataformes elevadores o camions cistella per a realitzar treballs en alçada. 
 
 
 
 
 
 

 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
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inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Les mesures de protecció individual  seran: 
  
- Utilització d’armilles reflectants homologades 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat homolgat 

- Utilització de casc homologat 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització poteccions individuals per a soldadors. 

 

 
18. RECURSOS PREVENTIUS 

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

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

b)   Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c)   Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
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condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

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

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 

  
 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 



2243/21 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE 
LA MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA Pàgina 32 de 56  
 

prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

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

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

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

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

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

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

  
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies 
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
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correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 
20.1. Normes de Policia 

 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 
d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, 
i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 
a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
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pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 
cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació. 

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

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

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

  
 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
• Tanques 
 

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

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 



2243/21 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE 
LA MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA Pàgina 35 de 56  
 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

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

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

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

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

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

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
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centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 

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

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

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

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

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

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

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

 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
 
 
 
 
 

 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 
8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 
f) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

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

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

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

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

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 
2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

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

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

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. 
El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre 
lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 

 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
  

 
21.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
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− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
- Es senyalitzarà l’accés a l’obra amb les normes generals de prevenció i amb senyal 

prohibint l’accés a personal aliè a la mateixa. 
- La  zona on es produeixi l’accés rodat a l’obra es senyalitzarà tant als vehicles que 

circulin per la via d’incorporació (senyals de limitació de velocitat i advertència del 
perill per l’entrada i sortida de vehicles), com pels vehicles que accedeixin o surtin de 
l’obra (senyal de stop per a la incorporació a la via pública). 

- Desviament i senyalització dels recurreguts dels vianants durant l’execució dels 
treballs en la via pública.  

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants i per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

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

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats per evitar la caiguda de persones a diferent nivell 
 

 
22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC- MESURES 

 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Identificació de riscos 
Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS    
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
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 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
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Identificació de riscos 
Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES    
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
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G02.GN3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS <1M 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ DE 
POCA PROFUNDITAT <1M. 
 
Identificació de riscos 
Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Identificació  de riscos 
Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES    
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS    
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES    
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

   

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
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 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Identificació de riscos 
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Id Risc    
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL    
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09.G10 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

   

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09.G11 EXECUCIÓ / ARRANJAMENT DE MURET DE FORMIGÓ ARMAT  (EXCAVACIÓ, ARMAT, 
FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 

EXECUCIÓ / ARRANJAMENT DE MURET DE FORMIGÓ ARMAT  (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES    
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

   

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES    
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS    
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS    
 Situació: MAQUINÀRIA  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000012 Assegurar les escales de mà 2 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
GN6 FORMACIÓ DE CANAL AMB GRAVES 
GN6.GN1 FORMACIÓ DE CANAL AMB GRAVES, AMB COL·LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL, SOBRE 

SUPERFÍCIES PLANES 
FORMACIÓ DE CANAL AMB GRAVES, AMB COL·LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL, SOBRE SUPERFÍCIES PLANES 

 
Identificació de riscos 
Id Risc    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)    
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 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES    
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS    
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS    
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
  

 
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 
Les  mesures preventives  a seguir per a desenvolupar els treballs de manteniment seran 
les anomenades en la fitxa d’activitat corresponent (veure el codi corresponent a l’apartat 
22). 
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ANNEX 1. NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

 

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                       
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D´IGUALADA

ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2233 ESS_PRESS
Capítol 01  IMPLANTACIÓ

1 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de 60cms de diàmetre o quadrada de 60 cms
de costat, per a 3 usos, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. Inclou part proporcional
d'anulació de senyalització existent contradictòria i desmuntatge a final d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-50 (perill !) T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 P-18 (perill obres) T
4 A JUSTIFICAR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 R-301 (max 20km/h) T
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 placa sortida camions T
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Stop T
10 Interior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Prohibit el gir T
12 Interior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 perill doble sentit T
14 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 placa excepte veïns T
16 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 prohibit el pas T
18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 perill pas vianants T
20 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 perill estrenyament calçada T
22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2233 ESS_PRESS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport  i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou la part proporcional del manteniment de la tanca i el muntatge-desmuntatge-muntatge de la fase 1 a la
fase 2, i de la fase 2 a la fase 1 durant l'execució dels treballs, tantes vegades com sigui necessari.

EUR
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs. Inclou la recol·locació
de la tanca vàries vegades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2233 ESS_PRESS
Capítol 03  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 00000000 pa Nota: Per a calcular el preu de les proteccions individuals s'ha calculat la part proporcional de la durada de
l'obra (3 mesos) sobre una vida útil estimada d'1 any.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

EUR
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques. (Amortitzabe en 1 any).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2233 ESS_PRESS
Capítol 04  SENYALITZACIÓ

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma normalitzat i text descriptiu, de pvc
de 21x30cms.

EUR
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 DESVIACIÓ VIANANTS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 ACCÉS CAMIONS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 FARMACIOLA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 EXTINTORS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ÀMBIT GESTIÓ RESIDUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 SELECCIÓ RESIDUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 PROHIBIT EL PAS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2233 ESS_PRESS
Capítol 05  EQUIPAMENT

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la
neteja de l'equipament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 vestidors+sanitaris 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D´IGUALADA

ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Data: 04/03/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS

Capítol 01 Implantació

1 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de
60cms de diàmetre o quadrada de 60 cms de costat, per a 3 usos, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. Inclou part
proporcional d'anulació de senyalització existent contradictòria i
desmuntatge a final d'obra. (P - 19)

9,83 12,000 117,96

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

8,56 4,000 34,24

TOTAL Capítol 01.01 152,20

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS

Capítol 02 Proteccions col·lectives

1 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport i amb el desmuntatge inclòs (P -
26)

0,16 500,000 80,00

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs. Inclou la part proporcional del
manteniment de la tanca i el muntatge-desmuntatge-muntatge de la
fase 1 a la fase 2, i de la fase 2 a la fase 1 durant l'execució dels
treballs, tantes vegades com sigui necessari. (P - 18)

2,43 90,000 218,70

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs. Inclou la recol·locació de la tanca vàries vegades.
(P - 25)

3,31 25,000 82,75

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

38,35 1,000 38,35

TOTAL Capítol 01.02 419,80

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS

Capítol 03 Proteccions individuals

1 00000000 pa Nota: Per a calcular el preu de les proteccions individuals s'ha calculat
la part proporcional de la durada de l'obra (3 mesos) sobre una vida
útil estimada d'1 any.   (P - 1)

0,00 0,000 0,00

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

1,51 6,000 9,06

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

1,58 6,000 9,48

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

1,30 2,000 2,60

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,06 6,000 0,36

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

3,95 1,000 3,95
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Data: 04/03/22 Pàg.: 2

7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

0,71 6,000 4,26

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,48 6,000 8,88

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

8,47 6,000 50,82

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques. (Amortitzabe en 1 any). (P
- 11)

6,86 6,000 41,16

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 5,98 2,000 11,96

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

2,52 6,000 15,12

13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)

5,16 1,000 5,16

14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 12)

3,02 1,000 3,02

15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

5,02 1,000 5,02

16 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

5,41 1,000 5,41

17 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

2,26 1,000 2,26

TOTAL Capítol 01.03 178,52

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS

Capítol 04 Senyalització

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 20) 3,23 2,000 6,46

2 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb
pictograma normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. (P - 22)

2,48 14,000 34,72

3 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms. (P -
21)

5,08 1,000 5,08

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 23) 6,64 3,000 19,92

TOTAL Capítol 01.04 66,18

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS

Capítol 05 Equipament

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 29)

69,43 1,000 69,43

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el
transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part proporcional de
conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament. (P - 28)

71,29 3,000 213,87

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 283,30

EUR
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2243/21 PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT
DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D´IGUALADA

ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/03/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Implantació 152,20

Capítol 01.02  Proteccions col·lectives 419,80

Capítol 01.03  Proteccions individuals 178,52

Capítol 01.04  Senyalització 66,18

Capítol 01.05  Equipament 283,30

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS 1.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.100,00

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 2233 ESS_PRESS 1.100,00

1.100,00

euros
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ESTUDI  BASIC DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.100,00

13 % Despeses generals SOBRE 1.100,00......................................................................... 143,00

6 % Benefici industrial SOBRE 1.100,00.............................................................................. 66,00

Subtotal 1.309,00

21 % IVA SOBRE 1.309,00................................................................................................... 274,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.583,891.583,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS )

L´autor del projecte,

Carles Crespo i Veigas, Arquitecte Municipal

L´autora de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,

Marta Garcia Bello,  Arquitecta Municipal

Igualada, març 2022

Marta Garcia 

Bello - DNI 

43456174C 

(TCAT)

Firmado digitalmente por Marta 

Garcia Bello - DNI 43456174C (TCAT) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

c=ES, o=Ajuntament d'Igualada, 

2.5.4.97=VATES-P0810100H, 

ou=Empleat públic de nivell mig, 

sn=Garcia Bello - DNI 43456174C, 

givenName=Marta, 

serialNumber=IDCES-43456174C, 

cn=Marta Garcia Bello - DNI 

43456174C (TCAT) 

Fecha: 2022.03.21 08:45:07 +01'00'
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
6.1. AMIDAMENTS 



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 01  ENDERROCS

1 K21GG00Z u Anul·lació i retirada de restes d'instal·lacions existents en la parcel·la i neteja general de residus (malla
metàl·lica, fustes, senyals, fanal..) inclòs transport interior, classificació, càrrega manual i/o mecànica, transport
i disposició de residus a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21Z276A m Tall en paret amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 milà i fonatalas 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
2 joan llimona 42,280 42,280 C#*D#*E#*F#
3 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
4 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
5 1,240 1,240 C#*D#*E#*F#
6 rita mercader 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
7 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
8 31,150 31,150 C#*D#*E#*F#
9 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#

10 prat de la riba 33,800 33,800 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
12 0,000

TOTAL AMIDAMENT 117,680

3 K21B301Z u Desmuntatge de porta batent de dues fulles, suports, encastaments, panys i elements mecànics d'accionament,
inclòs transport interior, classificació i càrrega manual i/o mecànica de runa a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Porta solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor i transport al magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 262,460 262,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,460

5 P214K-N001 pa Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment, amb part proporcional de canals i/o baixants, amb
mitjans manuals d'acord normativa vigent, amb càrrega dels paquets sobre camió, transport i gestió del resdiu a
gestor autoritzat. Inclou la redacció de pla de treball i tramitació davant les autoritats competents i les despeses
de la gestió del residus. Tot seguint la normativa vigent. Fins a 100m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F216N963 m2 Enderroc de paret ceràmica / de maçoneria / i part proporcional d'elements de formigó prefabircat de fins a 40
cm de gruix, amb retroexcavadora i ajudes manuals per deixar-ho ben acabat, amb càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 milà i fontanals 46,840 46,840 C#*D#*E#*F#
2 59,820 59,820 C#*D#*E#*F#
3 dipòsit (r=4m) 2,000 3,146 4,000 2,500 62,920 C#*D#*E#*F#
4 corrals 3,000 4,170 2,500 31,275 C#*D#*E#*F#
5 16,000 2,500 40,000 C#*D#*E#*F#
6 a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,855

7 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment / solera 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dipòsit 2,000 4,000 3,146 25,168 C#*D#*E#*F#
2 corrals 4,170 16,000 66,720 C#*D#*E#*F#
3 3,940 2,000 7,880 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,468

8 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret ceràmica / maçoneria / de bloc foradat de morter de ciment, de fins a 40 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prat de la riba 67,520 67,520 C#*D#*E#*F#
2 llimona 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
3 sor rita mercader 26,020 26,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,690

9 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, martell trencador i compressor, i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit vorera milà i fontanals 70,730 0,600 0,100 4,244 C#*D#*E#*F#
2 àmbit rampes accés (a justificar si cal) 6,970 0,600 0,400 1,673 C#*D#*E#*F#
3 2,100 0,600 0,400 0,504 C#*D#*E#*F#
4 6,950 0,600 0,400 1,668 C#*D#*E#*F#
5 prat - llimona 5,200 0,600 0,400 1,248 C#*D#*E#*F#
6 llimona - rita mercader 3,530 0,600 0,400 0,847 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,184

10 P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.368,630 4.368,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.368,630

2 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.368,630 4.368,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.368,630

3 P2214-APAR m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió (àmbit aparcament).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sanejar global 4.368,630 0,200 873,726 C#*D#*E#*F#
2 excavació extra per tot-u 4.368,630 0,100 436,863 C#*D#*E#*F#
3 inrement àmbit prat de la riba 0,500 4.368,630 0,200 436,863 C#*D#*E#*F#
4 a descomptar àmbit contemplat en

vorera

TOTAL AMIDAMENT 1.747,452

4 P2257-INTE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM. Inclou part proporcional de moviment de les terres dins de
l'àmbit de l'aparcament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar
2 terraplà per nova cota paviment 4.368,630 0,100 436,863 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,863

5 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics i càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar. terres sobrants terraplè
2 terraplà per nova cota paviment 4.368,630 0,100 1,200 524,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524,236

6 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 rasa drenatge (fins a 50cms del límit
parterre)

44,700 0,600 0,600 16,092 C#*D#*E#*F#

2 3,000 40,160 0,600 0,600 43,373 C#*D#*E#*F#
3 5,000 4,500 0,600 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
4 44,910 0,600 0,600 16,168 C#*D#*E#*F#
5 58,600 0,600 0,600 21,096 C#*D#*E#*F#
6 pous drenatge ( p max=3.00  pmin =

1,50  - 0,60 rasa dren)
33,000 0,600 1,000 1,600 31,680 C#*D#*E#*F#

7 rasa vorada

TOTAL AMIDAMENT 136,509

7 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa drenatge (fins a 50cms del límit
parterre)

44,700 0,600 0,600 16,092 C#*D#*E#*F#

2 3,000 40,160 0,600 0,600 43,373 C#*D#*E#*F#
3 5,000 4,500 0,600 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
4 44,910 0,600 0,600 16,168 C#*D#*E#*F#
5 58,600 0,600 0,600 21,096 C#*D#*E#*F#
6 pous drenatge ( p max=3.00  pmin =

1,50  - 0,60 rasa dren)
33,000 0,600 1,000 1,600 31,680 C#*D#*E#*F#

7 a deduir reblert de terres
8 rasa drenatge (fins a 50cms del límit

parterre)
44,700 0,600 -0,400 -10,728 C#*D#*E#*F#

9 3,000 40,160 0,600 -0,400 -28,915 C#*D#*E#*F#
10 5,000 4,500 0,600 -0,400 -5,400 C#*D#*E#*F#
11 44,910 0,600 -0,400 -10,778 C#*D#*E#*F#
12 58,600 0,600 -0,400 -14,064 C#*D#*E#*F#
13 pous drenatge ( p max=3.00  pmin =

1,50  - 0,60 rasa dren)
33,000 0,600 1,000 -0,400 -7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,704

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 03  MURS
Titol 3 (1) 01  LÍMIT MILÀ I FONTANALS

1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament
2 mur fins 50cms 24,980 0,300 0,300 2,248 C#*D#*E#*F#
3 mur fins 70cms 51,280 0,500 0,400 10,256 C#*D#*E#*F#
4 mur fins 90cms 15,160 0,500 0,400 3,032 C#*D#*E#*F#
5 increment entre fonament i tot-ú
6 mur fins 50cms 24,980 0,300 0,100 0,749 C#*D#*E#*F#
7 mur fins 70cms 51,280 0,500 0,100 2,564 C#*D#*E#*F#
8 mur fins 90cms 15,160 0,500 0,100 0,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,607

2 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament 50x40
2 mur fins 70cms 51,280 0,500 25,640 C#*D#*E#*F#
3 mur fins 90cms 15,160 0,500 7,580 C#*D#*E#*F#
4 encastament mur 50cms
5 mur fins 50cms 24,980 0,300 7,494 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,714

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament
2 esperes mur h70cms 51,28m 343,000 0,750 0,395 101,614 C#*D#*E#*F#
3 esperes mur h90cms 15.16m 102,000 0,750 0,395 30,218 C#*D#*E#*F#
4 1D8 c/ 15
5 Percentatge "A origen" P 10,000 13,183 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 145,015

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament 50x40
2 mur fins 70cms 51,280 0,500 0,400 10,256 C#*D#*E#*F#
3 mur fins 90cms 15,160 0,500 0,400 3,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,288

5 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 1m,  cara vista. Inclou la col·locació de matavius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur màx 0.70 2,000 6,700 0,700 9,380 C#*D#*E#*F#
2 mur màxim 0.70 2,000 8,770 0,700 12,278 C#*D#*E#*F#
3 2,000 19,700 0,700 27,580 C#*D#*E#*F#
4 mur aprox 0.50 2,000 24,980 0,500 24,980 C#*D#*E#*F#
5 mur aprox 0.70 2,000 16,110 0,700 22,554 C#*D#*E#*F#
6 mur aprox 0.90 2,000 8,460 0,900 15,228 C#*D#*E#*F#
7 mur màx 0.90 2,000 6,700 0,900 12,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,060

6 P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur màx 0.70 6,700 0,700 0,300 1,407 C#*D#*E#*F#
2 mur màxim 0.70 8,770 0,700 0,300 1,842 C#*D#*E#*F#
3 19,700 0,700 0,300 4,137 C#*D#*E#*F#
4 mur aprox 0.50 24,980 0,500 0,300 3,747 C#*D#*E#*F#
5 mur aprox 0.70 16,110 0,700 0,300 3,383 C#*D#*E#*F#
6 mur aprox 0.90 8,460 0,900 0,300 2,284 C#*D#*E#*F#
7 mur màx 0.90 6,700 0,900 0,300 1,809 C#*D#*E#*F#

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 18,609

7 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 0.50 = 24.98
2 a vertical D8 c/15 167,000 0,400 0,395 26,386 C#*D#*E#*F#
3 a horitzontal c/15 3,000 19,700 0,395 23,345 C#*D#*E#*F#
5 mur 0.70 = 51.285m
6 a vertical D8c/15 342,000 0,600 0,395 81,054 C#*D#*E#*F#
7 a horitzontal d8c/15 4,000 40,450 0,395 63,911 C#*D#*E#*F#
9 mur 1.00 = 15.16m

10 a vertical D8c/15 102,000 0,900 0,395 36,261 C#*D#*E#*F#
11 a horitzontal d8c/15 7,000 31,270 0,395 86,462 C#*D#*E#*F#
13 Percentatge "A origen" P 10,000 31,742

TOTAL AMIDAMENT 349,161

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 03  MURS
Titol 3 (1) 02  SOR RITA MERCADER - JOAN LLIMONA

1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum terres 12,310 1,600 19,696 C#*D#*E#*F#
2 tal·lús 0,500 8,620 1,600 6,896 C#*D#*E#*F#
3 rases fonaments 6,000 0,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,800 0,500 0,720 C#*D#*E#*F#
5 arrancada escala 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,112

2 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tal·lús 0,500 8,620 1,400 6,034 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,034

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament 80x40
2 as i ai D12 c/20 2,000 4,000 8,620 0,880 60,685 C#*D#*E#*F#
3 a horitzontal 1D12c/20 (8,62/0.20) 42,000 2,300 0,880 85,008 C#*D#*E#*F#
4 arrencada muret bloc
5 2D10c/15 (7.80/.15) 2,000 52,000 1,000 0,617 64,168 C#*D#*E#*F#
8 arrencada llosa escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 ai + as = x3D12 6,000 2,000 0,888 10,656 C#*D#*E#*F#

10 estreps 1D12c/20 13,000 1,200 0,880 13,728 C#*D#*E#*F#

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 7

11 arrencada 1D12c/20 11,000 1,000 0,880 9,680 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" P 10,000 24,593

TOTAL AMIDAMENT 270,518

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó neteja 10cms
2 sabata 80x40cms 6,000 0,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
3 1,750 0,800 0,500 0,700 C#*D#*E#*F#
4 arrancada escala 1,750 0,400 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,450

5 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) massissada amb formigó HA25, col·locat manualment i armat amb acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment (Av=2D12 c/20 i Ah=2D8 c/20) , m2 de superfície realment executada. Inclou part proporcional de lligar
mur nou a paret existent i deixar un escorrentiu cada 2,50m2 amb tub de pvc d'uns 50mm de diàmetre enrasat
al mur..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,60 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 h=1.40 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

6 P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,60 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 h=1.40 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

7 ED5L1HC3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,60 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 h=1.40 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

8 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Coef
2 parets recolzament solera 5,000 2,000 1,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,560 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

10 P4B9-D6RD m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 1,200 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 13,200

11 E9VZ191K m Formació d'esglaó de 29x170 cmsamb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 G9V2ABK1 m Esglaó de peces de formigó prefabricat, tipus Scala de GLS o equivalent color a definir per la DF, format d'una
peça en escaire i bisell , 40cms d'estesa i 15 cm de frontal, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
sobre graonat d'obra. El graó portarà unes bandes senyalitzadores de 5cms d'ample a 3cms de límit d'aquest, i
en tota la longitud.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó
HM20 i armat verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms connectat al mur existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 final tanca 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

14 P8KA-47B8 m Escopidor de fins a 40cms d'amplària, amb pedra artificial de morter de color a definir per la df. amb goteró a un
dels costats, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 laterals escala
2 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
3 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
4 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 11,600

15 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 mur 30 6,000 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 paret existent 4,900 1,400 6,860 C#*D#*E#*F#
5 pilastres 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,260

16 FB12MODI m Adaptació de barana metàl·lica existent d'acord plànols, fregat d'òxid, neteja i repintat de barana, amb dues
mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DF, i col·locació de pasasmà de fusta de pi
tractat a l'autoclau d'acrod detall de projecte. Col·locada a obra i totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
3 9,270 9,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,140

17 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,270 2,000 6,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,540

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 03  MURS
Titol 3 (1) 03  PRAT DE LA RIBA - JOAN LLIMONA

1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volum terres 12,310 1,400 17,234 C#*D#*E#*F#
2 tal·lús 0,500 8,620 1,400 6,034 C#*D#*E#*F#
3 rases fonaments 6,000 0,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,800 0,500 0,720 C#*D#*E#*F#
5 arrancada escala 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,788

2 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 tal·lús 0,500 8,620 1,400 6,034 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,034

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament 80x40
2 as i ai D12 c/15 2,000 4,000 8,620 0,888 61,236 C#*D#*E#*F#
3 estreps 1D12c/20 (8,62/0.15) 58,000 2,300 0,888 118,459 C#*D#*E#*F#
4 arrencada muret bloc
5 2D12c/20 (7.80/.2) 2,000 40,000 1,000 0,880 70,400 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 arrencada llosa escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 ai + as = x3D12 6,000 2,000 0,888 10,656 C#*D#*E#*F#

10 estreps 1D12c/20 13,000 1,200 0,880 13,728 C#*D#*E#*F#
11 arrencada 1D12c/20 11,000 1,000 0,880 9,680 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" P 10,000 28,616

TOTAL AMIDAMENT 314,775

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó neteja 10cms
2 sabata 80x40cms 6,000 0,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
3 1,750 0,800 0,500 0,700 C#*D#*E#*F#
4 arrancada escala 1,750 0,400 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,450

5 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) massissada amb formigó HA25, col·locat manualment i armat amb acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment (Av=2D12 c/20 i Ah=2D8 c/20) , m2 de superfície realment executada. Inclou part proporcional de lligar
mur nou a paret existent i deixar un escorrentiu cada 2,50m2 amb tub de pvc d'uns 50mm de diàmetre enrasat
al mur..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,4 6,000 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 h=1.2 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

6 P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,4 6,000 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 h=1.2 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800
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DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 11

7 ED5L1HC3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret de 30cms
2 h=1,4 6,000 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 h=1.2 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

8 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Coef
2 parets recolzament solera 5,000 1,500 1,060 7,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,950

9 P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

10 P4B9-D6RD m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 0,720 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 7,920

11 E9VZ191K m Formació d'esglaó de 29x170 cmsamb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 G9V2ABK1 m Esglaó de peces de formigó prefabricat, tipus Scala de GLS o equivalent color a definir per la DF, format d'una
peça en escaire i bisell , 40cms d'estesa i 15 cm de frontal, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
sobre graonat d'obra. El graó portarà unes bandes senyalitzadores de 5cms d'ample a 3cms de límit d'aquest, i
en tota la longitud.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 12

13 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó
HM20 i armat verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms connectat al mur existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 final tanca 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

14 P8KA-47B8 m Escopidor de fins a 40cms d'amplària, amb pedra artificial de morter de color a definir per la df. amb goteró a un
dels costats, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
3 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,750

15 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 paret bloc 5,430 1,400 7,602 C#*D#*E#*F#
3 paret existent 4,900 1,400 6,860 C#*D#*E#*F#
4 pilastres 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 15,862

16 FB12MODI m Adaptació de barana metàl·lica existent d'acord plànols, fregat d'òxid, neteja i repintat de barana, amb dues
mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color a definir per la DF, i col·locació de pasasmà de fusta de pi
tractat a l'autoclau d'acrod detall de projecte. Col·locada a obra i totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,230 10,230 C#*D#*E#*F#
3 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,460

17 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,640 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 03  MURS
Titol 3 (1) 04  REPARACIÓ MUR EXISTENT
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2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó
HM20 i armat verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms connectat al mur existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 final tanca 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Longitud Alçada
2 pilastra 4,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#
3 a justificar 0,500 154,470 1,000 77,235 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,635

3 E811N001 ml Formació de capçat de paret de fins a 40cms amb morter de ciment, acabat remolinat, d'acord detall de projecte.
Inlcou els treballs necessaris de paleteria per poder exexcutar els treballs sobre el mur existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 47,520 47,520 C#*D#*E#*F#
3 45,640 45,640 C#*D#*E#*F#
4 54,810 54,810 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
7 fonament Milà i Fontanals 70,200 70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,670

4 KY03Z005 u Obertura de forat en mur de pedra o maó massís i col·locació de passatub de pvc de 75mm, deixant el forat ben
rematat i enrasat per la cara interior i exterior del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 05  PAVIMENTS

1 P967-E9VG m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM20 20  a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 47,550 47,550 C#*D#*E#*F#
3 97,200 97,200 C#*D#*E#*F#
4 107,170 107,170 C#*D#*E#*F#
5 107,170 107,170 C#*D#*E#*F#
6 77,510 77,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,220

2 P92A-N001 m3 Paviment de  tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acabat tot-u 3.506,910 0,100 350,691 C#*D#*E#*F#
2 subbase form 365,610 0,100 36,561 C#*D#*E#*F#
3 a descomptar parterre central -98,600 0,100 -9,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,392

3 P9GG-4YTA m3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,960 0,150 25,644 C#*D#*E#*F#
2 3,800 0,150 0,570 C#*D#*E#*F#
3 143,480 0,150 21,522 C#*D#*E#*F#
4 10,270 0,150 1,541 C#*D#*E#*F#
5 10,230 0,150 1,535 C#*D#*E#*F#
6 suplement rampes perimetrals 16,000 0,500 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
7 14,860 0,500 0,150 1,115 C#*D#*E#*F#
8 11,880 0,500 0,150 0,891 C#*D#*E#*F#
9 11,000 0,500 0,150 0,825 C#*D#*E#*F#

10 a descomptar
11 zona accessible -92,030 0,150 -13,805 C#*D#*E#*F#
12 -64,860 0,150 -9,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,309

4 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,960 170,960 C#*D#*E#*F#
2 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 143,480 143,480 C#*D#*E#*F#
4 10,270 10,270 C#*D#*E#*F#
5 10,230 10,230 C#*D#*E#*F#
6 suplement rampes perimetrals 16,000 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#
7 14,860 0,500 7,430 C#*D#*E#*F#
8 11,880 0,500 5,940 C#*D#*E#*F#
9 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#

10 a descomptar
11 zona accessible -92,030 0,150 -13,805 C#*D#*E#*F#
12 -64,860 0,150 -9,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,076

5 IMPRAPAR pa Imprevistos a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PRELIMINARS

1 PR67-N002 u Trasplantament i transport d'arbre existent, amb un recorregut de fins a 3 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals i col·locació de malla. Inclou
les feines de preparació per a poder trasplantar els exemplars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 02  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent
accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge
manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 227,200 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 136,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

2 F9A2TVEG m3 Preparació i estesa de mescla per al cultiu feta a base de sorra rentada 0-3.5mm sense fins subministrada a
granel i terra vegetal procedent del decapatge inicial de l'obra, triada i supervisada per la DF, en una proporció
de 2/3 de sorra per 1/3 de terra decapada, mesclada amb medis mecànics i estesa en tongades uniformes de 20
cm o menys, inclòs el refinat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 0,000 65,100 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 0,300 68,160 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 0,300 41,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,170

3 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 0,300 19,530 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

3 Límits perimetrals 136,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 imprevistos a justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,530

4 FR34URA2 m2 Aportació i estesa mecànica i manual de terra vegetal franco-arenosa de qualitat alta, subministrada a granel en
dues tongades: una primera de 5 cm de gruix i una segona de 10 cm de gruix, separades per un llaurat de 20cm
de profunditat amb tractor o motocultor entre les dues esteses. Inclou el subministrament de la terra, així com el
llaurat intermig i l'acabat i refinat finals de cada capa, mesurat sobre el terreny sobre perfil d'acabat després de
l'assentament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 227,200 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 136,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

5 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 0,200 13,020 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 0,150 34,080 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 0,150 20,505 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 imprevistos a justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,605

6 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 2,000 65,100 130,200 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 2,000 227,200 454,400 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 2,000 136,700 273,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 858,000

7 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres,
segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 227,200 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 136,700 C#*D#*E#*F#
4 parterres cantonades 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,000

8 IMPRJARD PA Imprevistos a justificar. Aquesta partida no es pot certificar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 03  SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL

1 PR468-915V u Subministrament de Cupressus arizonica Fastigiata d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PR468-915X u Subministrament de Cupressus macrocarpa Goldcrest d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PR468-915Y u Subministrament de Cupressus macrocarpa Golden Cone d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140
l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PR468-9160 u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PR43G-8V8G u Subministrament de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L. japonicum Variegatum) de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PR441-8VFA u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PR41B-8TYX u Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 PR490-92OP u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 5 l Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 PR499-92RI u Subministrament d'Aloysia triphylla en test 17 cm Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

10 PR49S-92UQ u Subministrament d'Asparagus sprengeri en test 15 cm Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 695,000

11 PR462-90GN u Subministrament de Calocedrus decurrens (Libocedrus decurrens) d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de
10 a 30 l
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PR4BR-94EC u Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

13 PR4B7-947N u Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 187,000

14 PR4C2-94G4 u Subministrament de Cotoneaster salicifolius Repens en contenidor de 3 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

15 PR429-8UBQ u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 17 l Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 PR4CL-9385 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

17 FR4DH8C3 u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3L

AMIDAMENT DIRECTE 142,000

18 PR4DK-93IU u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

19 PR4E4-94JT u Subministrament de Jasminum nudiflorum en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

20 PR43F-8V50 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 15 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PR4EL-94PZ u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

22 PR4FC-93ME u Subministrament de Nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 397,000

23 FR4H9APL u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' en contenidor de 1 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 541,000 0,500 270,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 270,500

24 PR4G2-93T1 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

25 PR4H2-94V2 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

26 PR4H8-94Y6 u Subministrament de Salvia microphylla 'Hot Lips' test 17 cm Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 199,000 0,500 99,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,500

27 PR477-91T8 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 5 a 25 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 04  PLANTACIONS

1 PR62-8YYV u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CUPRESSUS ARIZONICA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C. MACROCARPA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C. SEMPERVIRENS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PR60-8Y4M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARPINUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 MAGNOLIA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 LIGUSTRUM 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 PR61-8ZIH u 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 terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACHILLEA 90,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 ALOYSIA 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
3 ASPARAGUS 695,000 695,000 C#*D#*E#*F#
4 CERASTIUM 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
5 DORYCNIUM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 HEBE 62,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 HEDERA 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
8 NEPETA 397,000 397,000 C#*D#*E#*F#
9 PENISETUM LITTLE BUNNY 541,000 0,500 270,500 C#*D#*E#*F#

10 SALVIA 199,000 0,500 99,500 C#*D#*E#*F#
11 TEUCRIUM 86,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.779,000

5 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PENISETUM FIREWORKS 56,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 ABELIA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 CORONILLA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 COTONEASTER 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
5 GAURA 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
6 JASMINUM 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
7 LONICERA 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
8 PEROVSKIA 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
9 ROSMARINUS 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,000

6 PR61-8ZJI u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALOCEDRUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 TAXUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PR61-8ZJK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CRATAEGUS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 LAURUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PR61-8ZL8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imprevistos a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PR61-8ZIC u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 imprevistos a justificar 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 PRZ0-906B u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 05  XARXA DE REG

1 PJSQ-92NK u Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat
a una alçària màxima de 3 m i calibrat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJSN-92LQ u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG33-E6ZP m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 6 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 programador - electrovàlvules 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PG33-E6QH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 programador - sensor de pluja 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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5 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 programador - electrovàlvules 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 programador - sensor de pluja 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 FN317424 u Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collarí de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada, per als tractaments periòdics de desinfecció de la instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN33-AONW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub d'1 1/2 '' ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts
roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 boques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PNE3-9B6T u Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PN33-AONS u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25
(per a tub d'1 '' ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sectors de reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 PJSS-HBBN u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 FDK2DPG6 u Pericó de registre prebabricat de formigó o de fàbrica de maó de 60x60x60 cm i tapa de registre tipus C250 , per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de graves de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. La tapa complirà les prescripcions del Plec municipal

-La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
-Compliran amb la norma UNE EN 124.
-La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà la inscripció REG
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament
de  bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor
repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 FDKZH9C4 u Pericó de registre prebabricat de formigó o de fàbrica de maó de 40x40x40 cm i tapa de registre tipus C250 , per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de graves de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. La tapa complirà les prescripcions del Plec municipal

-La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
-Compliran amb la norma UNE EN 124.
-La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà la inscripció REG
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament
de  bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor
repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 general i boques 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

19 PFB4-DW44 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 3 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 4 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
7 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

20 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

21 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

22 PJS6-9EEK m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 863,000

23 PJS0-9EGJ u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Com són instal·lacions amb grau de
dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

24 PJST-HBID u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

25 F222RASA m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cms d'amplària i 40 cms de fondària,, amb retorexcavadora
petita, estesa de 5 cms de sorra fina a la part inferior per a rebre les instalacions de reg i/o enllumenat, reblert
amb sorra fins a 10 cms per sobre de les tubulars dels serveis un cop col.locats i reblert final amb material
tolerable de la pròpia excavacio de la resta de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

26 F222RASI m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 25cms d'amplària i 25cms de fondària,, medis manuals, reblert
amb  material tolerable de la pròpia excavacio, eliminant les pedres

AMIDAMENT DIRECTE 770,000

27 U29440C ML Canalització sota paviment existent amb 3 tubs de Polietilé de diàmetre 90 mm. S'inclou rasa de 40x40,
demolició de paviment existent, reomplerta amb formigó HM-20 fins a coronació . Càrrega i Transport de ls
terres a l'abocador i el pagament del canon d'abocament.
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 06  ENJARDINAMENT
Titol 3 (1) 06  MANTENIMENT DEL PRIMER ANY

1 GG124003 M2 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES
PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES,
NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES
PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS

AMIDAMENT DIRECTE 5.100,000

2 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES,
NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS,
REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

AMIDAMENT DIRECTE 430,000

3 GG121001 U MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC, ON S'INCLOUEN
LES PROVES NECESSÀRIES PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ, NETEJA,,
SUBSTITUCIÓ DE BATERIES O D'EQUIPS, AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS I EMISORS
MALMESOS, MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL REG, AIXÍ COM ALTRES
PETITES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

5 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres,
segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres Milà i Fontanals 65,100 0,500 32,550 C#*D#*E#*F#
2 Rases infiltració aparcament 227,200 0,500 113,600 C#*D#*E#*F#
3 Límits perimetrals 136,700 0,500 68,350 C#*D#*E#*F#
4 parterres cantonades 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
5 42,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,500

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

Titol 3 07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 GB12DISBAR m Barana de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FVORU0N2 ml Subministrament i muntatge de pal tornejat de diàmetre 14cms i de 1,50m de longitud de fusta de pi tractada a
l'autoclau nivell 4 (amb certificat de tractament).Col.locació clavat amb ferro rea D20 mm (3uts/1,50ml), assentat
a terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 154,000 1,500 231,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

3 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample coeficient
2 SENYALS SIMPLES (2,2+0,6+0,4) T
3 simples (2,2+0,6+0,4) 12,000 3,200 2,000 76,800 C#*D#*E#*F#
4 dobles (2,2+0,6+0,6+0,4) 4,000 3,800 2,000 30,400 C#*D#*E#*F#
5 triples (2,2+0,6+0,6+0.6+0,4) 0,000 4,400 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,200

4 PBBF-N001 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre, rectangular 60x60, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament fixada a suport metàl·lic.
Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample coeficient
2 R101 (prohibit el pas) - a justificar 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 S017(info parquing) 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 R301 (10) 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 R102 STOP 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 R400c (obligació sentit) 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Park- accessibles 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 FBA1E311 m Pintat de marca longitudinal contínua/discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10
cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització sobre qualsevol superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accessos 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 franja blanca fusta 152,000 152,000 C#*D#*E#*F#
3 places motos 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 176,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 01  APARCAMENT
Titol 3 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-N001 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix 1.747,452 1,200 2.096,942 C#*D#*E#*F#
2 rases drenatge 136,509 1,200 163,811 C#*D#*E#*F#
3 mur milà i fontanals 19,607 1,200 23,528 C#*D#*E#*F#
4 mur prat de la riba 26,788 1,200 32,146 C#*D#*E#*F#
5 sor rita mercader 26,788 1,200 32,146 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.348,573

2 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics i càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa matxucada 172,747 172,747 C#*D#*E#*F#
3 a justificar, per si s'hagúes de

desplaçar la runa
172,747 172,747 C#*D#*E#*F#

4 per matxucar en una altra campa

TOTAL AMIDAMENT 345,494

3 P2R3-EUF2 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar
de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enderroc paret 182,090 0,300 1,350 73,746 C#*D#*E#*F#
2 107,690 0,300 1,350 43,614 C#*D#*E#*F#
3 enderroc fonaments - mà 20,734 1,350 27,991 C#*D#*E#*F#
4 enderroc soleres 101,468 0,200 1,350 27,396 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,747

4 P2R4-FIO9 m3 Transport de terres/residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 40 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 262,051 262,051 C#*D#*E#*F#
2 runa 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,551

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) - A CENTRE DE
VALORITZACIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esbrossada 4.368,630 0,050 1,200 262,118 C#*D#*E#*F#
3 es certificarà d'acord albarans i

certificat
4 de gestor de residus

TOTAL AMIDAMENT 262,118

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
2 nota: amidaments a justificar
3 es certificarà d'acord albarans i

certificat
4 de gestor de residus

TOTAL AMIDAMENT 13,500

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 01  ENDERROCS

1 K168M001 u Cala de localització de serveis de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior,
amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 milà i fontanals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 28,240 28,240 C#*D#*E#*F#
2 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 21,320 21,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,560

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 13,330 13,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,330

4 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 68,310 68,310 C#*D#*E#*F#
2 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 35,740 35,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,050

5 F21QN000 u Retirada d'element fix tipus pilona, paperea, senyal vertical, etc, per a posterior aprofitament, amb enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P214F-HBQM m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
directa sobre camió  (àmbit voreres).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 68,310 0,110 7,514 C#*D#*E#*F#
2 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 35,740 0,110 3,931 C#*D#*E#*F#

4 es preveu caixa de 26cms en voreres C#*D#*E#*F#
5 es preveu caixa de 55 en calçada C#*D#*E#*F#
6 les demolicions s'estimen de 15 cms
7 en la certificació s'ajustarà a la realitat
9 increment excavació en:

10 zones deprimides (àmbit rigola) 35,470 3,000 0,150 15,962 C#*D#*E#*F#
11 milà i fontanals (fins a -70cms) 0,000 56,340 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#
12 àmbit joan llimona - prat de la riba
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,407

2 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i part proporcional
d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit vorades
2 BR1 6,100 0,500 0,400 1,220 C#*D#*E#*F#
3 RIGOLA 35,470 0,500 0,400 7,094 C#*D#*E#*F#
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4 vorada tipus fiol 73,200 0,300 0,300 6,588 C#*D#*E#*F#
5 a jutificar t3 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,222

3 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit paviments 104,050 104,050 C#*D#*E#*F#
2 àmbit vorades
3 BR1 6,100 0,500 3,050 C#*D#*E#*F#
4 RIGOLA 35,470 0,500 17,735 C#*D#*E#*F#
5 fiol 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#
6 àmbit sauló 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,835

4 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 oambit milà i fontanals 60,420 0,400 24,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,168

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació 24,168 1,200 29,002 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,002

6 F222D1N1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
càrrega mecànica del material excavat. Inclòs part proporcional d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 03  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 01  ENDERROCS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1
2 embornals 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 connexions 0,000 12,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1
2 embornals 5,000 1,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
3 connexions 0,000 12,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 03  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i part proporcional
d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions
2 escomeses embornals D250 14,000 0,400 1,500 8,400 C#*D#*E#*F#
3 embornals 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 a justificar

TOTAL AMIDAMENT 11,400

2 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalitzacions
2 escomeses embornals D250 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
3 embornals 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

3 F222D1N1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i
càrrega mecànica del material excavat. Inclòs part proporcional d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ajudes per connexions clavegueram
2 connexions clavegueram 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 03  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 03  SANEJAMENT
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1 FDD2NN01 ut Anulació d'embornal existent amb adequació de la seva connexió a nou embornal.
Inclou l'enderroc de l'embornal existent amb reblert del forat amb terres adequades de la proòpia excavació,
transport i gestió dels residus resultants i els treballs necessaris per a la preparació de l'antiga connexió a la
xarxa de claveguream per al nou embornal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals existents a reaprofitar
connexions

2 embornals simples
3 fase 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD5J6F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, elaborat in situ o bé prefabricat de formigó, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Es podrà realitzar el sifò amb
peça prefabricada o colze.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 834x328x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició dúctil Fàbregas o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions nous embornals
2 trams curts 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 trams llargs 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FDD1NN1 UT Connexió de col·lector a col·lector i/o embornal. Inclou els treballs necessaris de moviments de terres manuals,
formació de forat, col·locació de peça especial, i deixar-lo totalment rematat i acabat, sense abocar runa al
col·lector exisent. Inclou la neteja i gestió dels resdius resultants. Es tindrà en compte que la peça especial no
interfereixi en la capacitat hidràulica del col·lector existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FDD2N001 ut Formació d'arqueta cega per interceptar clavegueram existent per a connectar nou conducte de PE, amb solera
de formigó HM20 de 15cms de gruix i paret ceràmica de maó peforat de 14cms de gruix i dimensions
aproximades interiors 0,70x0x30x0,70m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 a jsutificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PD86-PROT m3 Recobriment protector exterior per a clavegueres amb  formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1
2 mínim protecció 30cms per sobre 14,000 0,500 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
3 escomeses tub 250
4 a descomptar tub -14,000 0,050 -0,700 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 04  PAVIMENTS

1 P92A-DX8G m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM en voreres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres noves - a justificar
2 panot 104,050 0,100 10,405 C#*D#*E#*F#
3 àmbit enjardinat milà i fontanals
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,405

2 P936-VORE m2 Paviment de  sauló de 10cms de gruix (acabat) , amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM en vorera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,670 96,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,670

3 F965R001 m (BR1) Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció 30cm de base, 50cm de longitud i 20cm d'alt,
acabada amb xamfrà 5x5cm, tipus BR-1 de GLS, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.  Inclòs peces especials de transició en formació de guals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
3 xamfrà sor rita mercader - milà

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

TOTAL AMIDAMENT 6,100

4 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,470 0,300 0,300 3,192 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,192

5 U27028 ML RIGOLA NOVA I REPOSICIÓ DE RIGOLA EXISTENT DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC/GRIS, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT, EN PETITES
ACTUACIONS.INCLOENT TALLS DE PECES A AMBDÓS COSTATS PER ENTREGAR LES PECES EN ELS
TRAMS CORBATS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 20,150 20,150 C#*D#*E#*F#
3 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 15,320 15,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,470

6 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 68,310 0,150 10,247 C#*D#*E#*F#
3 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 35,740 0,150 5,361 C#*D#*E#*F#

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 15,608

7 P967-E9VG m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM20 20  a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encntat jardineres milà i fontanals 0,000 70,200 0,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P967-E9Z5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar imprevistos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i elements de mobiliari
urbà i formació o retall de pericons existents. Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà prat de la riba- milà fontanals 1,000 68,310 68,310 C#*D#*E#*F#
2 xamfrà sor rita mercader - milà

fontanals
1,000 35,740 35,740 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 104,050

10 F9H1XN001 ml Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb formigó colorejat de color negre, estès manualment,
acabat fi i enrassat amb el paviment asfàltic, de mida aproximada 5x15cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorada 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
3 rigola 35,470 35,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,570

11 F9000001 m Regularització de les entrades i les façanes degut als camins de rasant, que consisteixen en demolició i saneig
de les parts afectades, subministre i col·locació de material igual a l'existent per donar coherència a les façanes
pre-existents (pedra natural, ceràmica, raspatllat de formigó...), segons la tipologia de cada casa, formació
d'esglaons, regularització de reixes i portes quan s'escau, inclòs pintat de les mateixes, càrrega i transport del
material sobrant a l'abocador, treball de manyeria, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidament a justificar 41,570 41,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,570

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 05  EQUIPAMENT

1 FQ21M001 u Paperera trabucable de 36 cm de diàmetre de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, amb base perforada i suports de 50x20x30 mm, ancorada amb dau de formigó i fixacions
mecàniques. Model Tramuntana de Fàbregas o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 06  SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1
2 simples 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
3 dobles 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
4 triples 0,000 4,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FBB2N001 u Placa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, circular de D60cms, octogonal, triangular o quadrada de
60x60cms, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

EUR



2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

AMIDAMENTS Pàg.: 36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 s13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 s17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 MBBY0001 u Recol·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A JUSTIFICAR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBA3N001 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, d'acord plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C àrea Unitats Ample Alçada
2 ceda 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 fletxa simple 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 fletxa doble 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PBA4-DXTI m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1
2 passos vianants 26,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#
4 línies detenció 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 02  VORERES
Titol 3 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera per a la càrrega dels materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runa 24,108 24,108 C#*D#*E#*F#
2 terres - reutilitzar 64,824 64,824 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,932

2 P2R3-EUF2 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar
de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 runa
2 paviments
3 vorada 1,350 33,330 0,150 0,300 2,025 C#*D#*E#*F#
4 paviments 1,350 104,050 0,150 21,070 C#*D#*E#*F#
5 fressatge 1,350 0,000 0,040 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 sanejament - a justificar
8 paviments 1,350 5,000 0,150 1,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,108

3 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics i càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres
2 paviments
3 caixa 1,200 27,400 32,880 C#*D#*E#*F#
4 rasa 1,200 15,220 18,264 C#*D#*E#*F#
6 sanejament
7 rasa 1,200 11,400 13,680 C#*D#*E#*F#
8 a reultilitzar -1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,824

4 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres
2 paviments
3 caixa 27,400 27,400 C#*D#*E#*F#
4 rasa 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
6 sanejament
7 rasa 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
8 a reultilitzar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 runa matxucada 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,870

5 P2R4-FIO9 m3 Transport de terres/residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 40 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justtificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) - A CENTRE DE
VALORITZACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 nota: amidaments a justificar 0,000
3 es certificarà d'acord albarans i

certificat
0,000

4 de gestor de residus 0,000
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5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 nota: amidaments a justificar
3 es certificarà d'acord albarans i

certificat
4 de gestor de residus

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL

1 FDG31357 M Canalització d'un tub corrugat de PE doble capa, de grau 7 de resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm
de diàmetre, col·locat en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x20 cm. Col·locat entre arquetes a
instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del
tub).Inclou els trams des del fons de rasa fins a base de columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Interior aparcament. 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

2 FDG31358 M Canalització de 2 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm
de diàmetre, col·locats en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x20 cm. Col·locats entre arquetes a
instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del
tub).Inclou els trams des del fons de rasa fins a base de columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 FDG3U359 M Canalització de 4 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm
de diàmetre, col·locats en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x25 cm. Col·locats entre arquetes a
instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del
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tub).Inclou els trams des del fons de rasa fins a base de columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general
3 -Carrer Prat de la Riba 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FDG31362 M Pas de carrer i canalització per vorera de 2 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de resistència al xoc, de
4,5mm d'espesor i 125mm de diàmetre, col·locat sota formigó HM-20/P/20/I per a traçat a vorera i a pas de
carrer. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada segons normativa vigent. (Prisma de formigó de
0.4x0.3m).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passos de carrer:
3 -Carrer Sor Rita Mercader 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 -Previsió a Carrer Prat de la Riba. 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 FDK2ZC35 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ubicades segons plànol.
3 Passos de carrer:
4 -Carrer Sor Rita Mercader 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -Carrer Prat de la Riba. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 -Carrer Prat de la Riba. Localització

canonada existent a pas .A justificar.
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general: C#*D#*E#*F#
9 -Interior aparcament previsió. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 -Interior aparcament cap a C/Joan
Llimona Gabarró

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

11 -Carrer Milà i Fontanals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ubicades segons plànol.
3 -Pas de  Carrer Prat de la Riba. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 -Davant armari Monolit a Prat de la

Riba.
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ubicades segons plànol.
3 Passos de carrer:
4 -Carrer Sor Rita Mercader 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -Carrer Prat de la Riba. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 -Carrer Prat de la Riba. Localització

canonada existent a pas .A justificar.
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general: C#*D#*E#*F#
9 -Interior aparcament previsió. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 -Interior aparcament cap a C/Joan
Llimona Gabarró

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

11 -Carrer Milà i Fontanals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ubicades segons plànol.
3 -Pas de  Carrer Prat de la Riba. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 -Davant armari Monolit a Prat de la

Riba.
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud núm. talls Alçada
2 Passos de carrer: 0,000
3 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000
6 Tram vorera fora àmbit: 0,000
7 C/Prat de  la Riba 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 Nota: aquest tall a passos inclou

també la Telefonia.
0,000

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 B064U020 UT. Dau de formigó, per columnes de 5m d'alçada, de 0,6x0,6x0,7 m., excavació, rebliment i reposició. Inclou
transport a centre de reciclat. MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la
profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant
no vistes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament previsió. 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 B064U016 UT. Dau de formigó, per columnes de 7 a 10m d'alçada, de 0,6x0,6x0,9 m., excavació, rebliment i reposició. Inclou
transport a centre de reciclat. MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la
profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant
no vistes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Carrer Milà i Fontanals. 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 -Carrer Prat de  la Riba.Columna a

reubicar.
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram vorera fora àmbit:
3 C/Prat de  la Riba. Reubicació de

bàcul.
1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 Passos de carrer: 0,000
7 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la
Riba).

1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 0,000
10 Nota: aquesta amplada inclou la rasa

del pas de telefònica.
0,000

11 0,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

13 F219NN03 m2 Demolició de qualsevol tipus de base paviment o paviment, de més de 30cms i fins a 45 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou ajudes manuals per a demolicions de
paviments amb serveis enterrats en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram vorera fora àmbit:
3 C/Prat de  la Riba 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
6 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

7 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Nota: aquesta amplada inclou la rasa
del pas de telefònica.

11 Nota:Es compta una profunditat de
0.4m

C#*D#*E#*F#

12 No es compta demolició dintre d'àmbit
d'obra
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TOTAL AMIDAMENT 14,200

14 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i part proporcional
d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 1 tub de 90mm PE: 0,000
3 -Interior aparcament. 1,000 58,000 0,400 0,500 11,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 45,000 0,400 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 1,000 35,000 0,400 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 65,000 0,400 0,500 13,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 1,000 7,000 0,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 1,000 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 1,000 20,000 0,400 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Traçat general amb 2 tubs de 90mm

PE:
0,000

13 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 85,000 0,400 0,300 10,200 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Traçat general amb 4 tubs de 90mm

PE:
C#*D#*E#*F#

16 -Carrer Prat de la Riba 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C Unitats Longitud Ample Alçada
19 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
20 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 0,450 1,080 C#*D#*E#*F#

21 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#

22 0,000
23 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 Pericons de 40x40x60 11,000 0,800 0,800 0,200 1,408 C#*D#*E#*F#
25 Pericons de 60x60x60 2,000 1,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
26 A justificar. 1,000 5,000 5,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
0,000

29 general i 0.9m als passos de carrer i la
caixa  a terraplenar serà de 10cm

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,248

15 G222U110 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte (70% terreny
compacte) i amb mitjans mecànics. Treball en mina. A justificar. Inclou treballs manuals a realitzar per excavació
en mina per sota d'instal·lacions existents o de nova instal·lació i la càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A justificar. 1,000 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 1 tub de 90mm PE: C#*D#*E#*F#
3 -Interior aparcament. 1,000 58,000 0,400 23,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 45,000 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 1,000 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 65,000 0,400 26,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 1,000 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Traçat general amb 2 tubs de 90mm

PE:
C#*D#*E#*F#

13 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 85,000 0,400 34,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Traçat general amb 4 tubs de 90mm

PE:
C#*D#*E#*F#

16 -Carrer Prat de la Riba 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C Unitats Longitud Ample
19 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
20 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

21 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#
23 C Unitats Longitud Ample
24 Pericons de 40x40x60 11,000 0,800 0,800 7,040 C#*D#*E#*F#
25 Pericons de 60x60x60 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
26 A justificar. 1,000 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,840

17 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 1 tub de 90mm PE:
3 -Interior aparcament. 1,000 58,000 0,400 0,300 6,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 45,000 0,400 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 1,000 35,000 0,400 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 65,000 0,400 0,300 7,800 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 1,000 7,000 0,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 1,000 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 1,000 20,000 0,400 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Traçat general amb 2 tubs de 90mm

PE:
0,000
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13 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 85,000 0,400 0,300 10,200 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Traçat general amb 4 tubs de 90mm

PE:
C#*D#*E#*F#

16 -Carrer Prat de la Riba 1,000 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C Unitats Longitud Ample Alçada
19 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
20 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#

21 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

22 0,000
23 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 Pericons de 40x40x60 11,000 0,800 0,800 0,200 1,408 C#*D#*E#*F#
25 Pericons de 60x60x60 2,000 1,000 1,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
26 A justificar. 1,000 5,000 5,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
C#*D#*E#*F#

29 general i 0.9m als passos de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,328

18 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 49,328 49,328 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A Origen" P 20,000 9,866 PERORIGEN(

G1:G2, C3)
4 (Es multiplica el volum de rebliment

per 1.2
5 per compensar la compactació) C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,194

19 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram vorera fora àmbit: 0,000
3 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 1,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

4 0,000
5 Passos de carrer: 0,000
6 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 4,000 2,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 4,000 2,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

8 0,000
9 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
C#*D#*E#*F#

10 general i 0.9m als passos de carrer i la
caixa excavada

0,000

11 de 40cm 0,000
12 Nota: aquesta amplada a vorea i pas

de carrer  inclou la
0,000
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13 rasa del pas de telefònica que discorre
conjunta.

0,000

14 0,000

TOTAL AMIDAMENT 6,300

20 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i elements de mobiliari
urbà i formació o retall de pericons existents. Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram vorera fora àmbit: C#*D#*E#*F#
3 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

21 F9H1XX02 M2 Paviment asfàltic amb aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8) i granulat granític, sense afectació
de la base, de 5 a 8 cms de gruix, d'amplada inferior a 2m, amb reg d'adherència. Inclou la part proporcional
dels desplaçaments de la maquinària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passos de carrer: 0,000
3 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000
6 Nota: aquesta amplada inclou la rasa

del pas de telefònica.
0,000

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

22 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera per a la càrrega dels materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMIDAMENT A JUSTIFICAR C Unitats Volum Esponjament
2 Per rebliment i piconatge dintre obra. 1,000 49,328 1,200 59,194 C#*D#*E#*F#
3 per contenidor runa 11,800 1,350 15,930 C#*D#*E#*F#
4 per reutilització solar 62,040 1,200 74,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,572

23 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics i càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C m3 esponjament Ample coef
2 Traçat general amb 1 tub de 90mm PE:
3 -Interior aparcament. 11,600 1,200 13,920 C#*D#*E#*F#
4 9,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
13,000 1,200 15,600 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 0,840 1,200 1,008 C#*D#*E#*F#
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8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per
connexió amb canalitzacions existents.

1,800 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 0,120 1,200 0,144 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Traçat general amb 2 tubs de 90mm

PE:
13 -Carrer Milà i Fontanals 10,200 1,200 12,240 C#*D#*E#*F#
15 Traçat general amb 4 tubs de 90mm

PE:
16 -Carrer Prat de la Riba 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
18 Passos de carrer:
19 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,080 1,200 1,296 C#*D#*E#*F#

20 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,800 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

22 Es contempla reutilitzar un 75% per
aprofitament

TOTAL AMIDAMENT 74,448

24 P2R5-DTNN m3 Transport i gestió de residus inerts / no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 9 m3 de capacitat. La instal·lació autoritzada ha de ser un centre de valorització.Inclou la càrrega dels residus
si el transport es realitza amb camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES C m3 esponjament Ample Alçada
2 Demolició de paviment pannot de

vorera fora d'àmbit :
C#*D#*E#*F#

3 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per
connexió amb canalitzacions existents.

0,600 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
6 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

5,600 1,350 7,560 C#*D#*E#*F#

7 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

5,600 1,350 7,560 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,930

25 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C m3 Ample coef
2 Traçat general amb 1 tub de 90mm PE:
3 -Interior aparcament. 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament  //  a C/Joan

Llimona Gabarró
13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Prat de la Riba 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

9 -Carrer Sor Rita Mercader. 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
10 A justificar. 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
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12 Traçat general amb 2 tubs de 90mm
PE:

13 -Carrer Milà i Fontanals 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
15 Traçat general amb 4 tubs de 90mm

PE:
16 -Carrer Prat de la Riba 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
18 Passos de carrer:
19 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,080 1,080 C#*D#*E#*F#

20 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

22 Es contempla reutilitzar un 75% per
aprofitament

TOTAL AMIDAMENT 62,040

26 FIMPU071 PA Imprevistos a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A justificar. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 02  COLUMNES I SUPORTS

1 FHM3UL5A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º per 2 lluminàries , SENSE
subministrament, el subministrament el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats
segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són les següents:
-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb cim sense tapar=> amb cim amb
maneguet per acoblament de braç doble de 60mm de diàmetre d'1m i 30cm de llargada oposats 180º . Amb la
portel·la d'accés a 50cm de platina base. Amb pletina inferior de 400x400mm, perns M20x600mm amb
volanderes i femelles, anell de reforç i 4 cartel·les de reforç. La columna serà model CILÍNDRICA de Novatilu
Light  o equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla prèviament a les columnes per preparar
els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la columna amagades per tant, no vistes (per
això la punta final dels perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FHM3UL4A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç simple per 1 lluminària vial, SENSE subministrament,
el subministrament el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats segons s'estipuli amb
la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són les següents:
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-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb cim sense tapar=> amb cim amb
maneguet per acoblament de braç simple de 60mm de diàmetre d'1m de llargada. Amb la portel·la d'accés a
50cm de platina base. Amb pletina inferior de 400x400mm, perns M20x600mm amb volanderes i femelles, anell
de reforç i 4 cartel·les de reforç. La columna  serà  model CILÍNDRICA de Novatilu Light  o equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla prèviament a les columnes per preparar
els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la columna amagades per tant, no vistes (per
això la punta final dels perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FHM3UL6A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º (o directament soldats a columna) per 2
lluminàries vial, SENSE subministrament, el subministrament el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i
en número d'unitats segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són les següents:
-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb cim sense tapar=> amb cim amb
maneguet per acoblament de braç doble de 60mm de diàmetre i 30cm de llargada oposats 180º (o amb cim
tapat i directament soldats a columna). Amb la portel·la d'accés a 50cm de platina base. Amb pletina inferior de
400x400mm, perns M20x600mm amb volanderes i femelles, anell de reforç i 4 cartel·les de reforç. La columna
serà  model CILÍNDRICA de Novatilu Light  o equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla prèviament a les columnes per preparar
els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la columna amagades per tant, no vistes (per
això la punta final dels perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament previsió.A

justiificar.
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FHM3UL7A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º per 2 lluminàries vial, SENSE
subministrament, el subministrament el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats
segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són les següents:
-Columna cilindrica de 7m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb cim sense tapar=> amb cim amb
maneguet per acoblament de braç de 60mm de diàmetre, amb la portel·la d'accés a 50cm de platina base. Amb
pletina inferior de 400x400mm, perns M20x600mm amb volanderes i femelles, anell de reforç i 4 cartel·les de
reforç. La columna  serà  model CILÍNDRICA de Novatilu Light  o equivalent
-Braç doble d'1,0m de llargada cap a cada banda, de 60mm de diàmetre i amb acoblament a columna de
8m en la seva màxima alçada, mantenint el diàmetre de la columna de 127mm en el tap del cim.

La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla prèviament a les columnes per preparar els
bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la columna amagades per tant, no vistes (per
això la punta final dels perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Carrer Milà i Fontanals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FHM3UL3A u Desmuntatge i reinstal·lació de bàcul d'acer galvanitzat existent de 9x1.5m amb lluminària STR, SENSE
subministrament ja que és existents i es reubica.
Inclou aportació dels nous perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla prèviament a reubicació del bàcul per
preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la columna amagades per tant, no vistes (per
això la punta final dels perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Carrer Prat de la Riba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FENLU192 PA Partida alçada per retirada de bàcul allargador d'enllumenat existent, lluminaria, conductor aeri alimentador,
fonamentació (amb transport i reciclatge)  i posterior trasllat a magatzem municipal. Inclòs camió grua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -C/Joan Llimona Gabarró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 -Carrer Milà i Fontanals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 03  LLUMINÀRIES

1 EH12CU20 u Instal·lació de lluminària vial a braç d'1m de longitud i sobre columna cilíndrica, a 7m d'alçada, SENSE
subministrament, el subministrament de la lluminària el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en
número d'unitats segons s'estipuli amb la DF.
La lluminària s'aportarà amb la programació d'horari de funcionament pre programat de fàbrica segons
instruccions de la DF. Inclou connexions elèctriques a lluminària.Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats ut/columna Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
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3 -Carrer Milà i Fontanals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EH12CU21 u Instal·lació de lluminària vial a braç d'1m de longitud i sobre columna cilíndrica, a 5m d'alçada, SENSE
subministrament, el subministrament de la lluminària el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en
número d'unitats segons s'estipuli amb la DF.
La lluminària s'aportarà amb la programació d'horari de funcionament pre programat de fàbrica segons
instruccions de la DF. Inclou connexions elèctriques a lluminària.Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats ut/columna Ample Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament. 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament previsió. 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FENLU176 PA. Partida alçada per senyalització de límits d'obra, instal·lant correcte il·luminació d'abalisament a tanca perimetral
instal·lada dintre calçada alhora que evita aparcament de vehicles durant l'obra. Inclòs conductor alimentador de
2x1,5mm2 0,6/1kV ancorat a tanques, punts de llum de 25W de pot. a 230V i connexions a l'enllumenat existent
amb fusibles de protecció independents, totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encreuaments de carrer. A justificar. 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 04  CONDUCTORS ELÈCTRICS

1 FG31U001 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,  de secció 3x2,5 mm2. Inclou col·locació i connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Columnes Lluminàries Longitud Alçada
2 Dintre de columnes 9,000 2,000 6,000 108,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Dintre de columnes. A justificar. 2,000 2,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

2 FG319254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Interior aparcament. 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
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5 -Interior aparcament previsió. 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
8 A justificar. 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,000

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Carrer Milà i Fontanals.
4 Per alimentació de L4 existent des

de l'armari.
1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

5 Per alimentació de L3 existent des
d'armari.

1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Carrer Milà i Fontanals:
4 Per alimentació de L1 existent des

d'armari. Connectant conductors a
pericó existent.

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

5 Per alimentació de L2 existent des
d'armari.

1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 A justrificar. 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -Interior aparcament. 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament previsió. 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

7 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
8 -Carrer  Prat de  la Riba. 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,000

6 BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color verd-groc. Inclós terminal
de fixació de conductor a columna de semàfors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pujant des de pica a columna: C Unitats Longitud Longitud Alçada
2 -Interior aparcament. 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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3 -Interior aparcament previsió. 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 -Carrer Milà i Fontanals 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 -Carrer  Prat de  la Riba. Reubicació

bàcul.
1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

7 EG380903 m Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2 de secció. De color verd-groc. Inclós terminal
de fixació de conductor a columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat pas de carrer a Sor Rita

Mercader
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Traçat pas de carrer a Prat de la Riba. 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 FENLU222 ML Retirar conductor aeri existent, alimentador de les lluminàries existents, de 0.6/1kV d'enllumenat i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general a:
3 -C/Joan Llimona Gabarró 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 05  ACCESSORIS

1 FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Claved o equivalent instal·lada a columna, amb fusibles de 6A inclosos
per protecció de lluminària  (a fase i neutre).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ut/columna nº columnes Coef. per caix Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG11U401 u Caixa de protecció de dues sortides tipus Claved o equivalent, instal·lada a columna, amb fusibles de 6A
inclosos per protecció de lluminària  (a fase i neutre).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ut/columna nº columnes Coef. per caix Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Interior aparcament. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament previsió. 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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6 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FENLU200 PA Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de línia d'enllumenat exterior. Inclou subministre i
col·locació amb grapes de doble pota, petit material necessari, tub de PVC blindat de 32mm de diàmetre
exterior, de clor gris, totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats nº columnes Coef. per caix Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Carrer Sor Rita Mercader. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FENLU208 PA Partida alçada per realització de connexió elèctrica de conductor existent amb conductor de nova instal·lació,
inclou maniguets, funda termoretràctil, etc. Sempre es localitzarà la ocnnexió dintre d'un pericò a connexions
soterrades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats nº columnes Coef. per caix Alçada
2 Segons plànol  a:
3 -Carrer Prat de la Riba
4 Per alimentació de L1 existent des

d'armari. Connectant conductors a
pericó existent.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 06  ARMARI DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

1 FG1AM002 u Subministre, muntatge i instal·lació d'armari MONOLIT 2 o equivalent, amb 6 sortides i diferencial instantani
SENSE telegestió.
A continuació es detallen les característiques principals:

Envolvent:
-Xapa d'acer inox. AISI304 pintal RAL/7021
-Armari de dues portes amb dimensions 1850x520x520 mm,
-Armari a doble cara, amb portes reversibles.
-Mòdul d'abonat i escomesa +CS independents.
-Tancaments antivandàlics de triiple acció.
-Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica.
-Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
-Interruptor general automàtic i interruptor manual de comandament M- o - A.
-Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
-Amb sòcol i bancada antivandàlic de 300mm d'acer inoxidable i ancoratge d'armari.
-Amb porta d'accés lateral a base Cetac.
-Laterals retolats si la DF ho considera adient.

Mòdul 1:
-Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
- Escomesa normalitzada per companyia.
- Conjunt de mesura tipus  TMF-1,sense comptador.
- Protector contra sobretensions permanet i transitories Classe II.

Mòdul 2:
EUR
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- 1 Interruptor general automàtic de 63A IV (IGA)
- 1 Sortida 10A II  protegida per magnetotermic i diferencial instantani. ENLLUMENAT APARCAMENT
- 4 Sortides 16A IV protegides per magnetotermic i diferencial instantani. ENLLUMENAT PREVISIÓ PER
LÍNIES EXISTENTS (L1, L2,L3 i L4)
- 1 Sortida 10A II  protegida per magnetotermic i diferencial instantani. TELEGESTIÓ
- 1 Sortida 10A II  protegida per magnetotermic i diferencial instantani. REG
- 1 Sortida 10A II  protegida per magnetotermic i diferencial instantani. PREVISIÓ
- 1 Sortida 32A IV amb presa CETAC protegida per magnetotermic i diferencial instantani. PROVISIONAL
- Sistema d´encesa per rellotge astronòmic.
- Presa de corrent tipus schuko  i llum a l´interior.
- Encesa amb rellotge astronomic.

Inclou excavació de terres, basament de formigó de 70x70x80cm., ancoratge de suports de base d'inox., total
col·locació d'armari,  connexió,  programació i comprovació amb posta en marxa de tots els elements.

Armari met. ARELSA MONOLIT 2-R 2220x520x520 mm, amb 6 sortides,  o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 A vorera de carrer Prat de la Riba. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 07  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRES I VARIS

1 FGD1U001 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Instal·lada segons normes, connectada a la xarxa de terres, incloent petit
material de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats nº columnes Coef. per caix Alçada
2 A cada columna. a:
3 -Interior aparcament. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 -Interior aparcament previsió. 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -Interior aparcament cap a C/Joan

Llimona Gabarró
1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 -Carrer Milà i Fontanals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 -Carrer Prat de la Riba. Bàcul reubicat. 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FGD1U002 u Placa de presa de terra acer galvanitzat, de 500x500x2mm clav.terr. Instal·lada segons normes, connectada a la
xarxa de terres, incloent petit material de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ut/columna nº columnes Coef. per caix Alçada
2 A cada columna. A justificar. 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
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Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Titol 3 (1) 08  DOCUMENTACIÓ

1 FENLU166 PA Legalització de la instal·lació elèctrica, amb la Memòria Tècnica de Disseny visada corresponent, tramitació
davant entitat d'inspecció i control. Inclou abonament de taxes corresponents. Inclou resolució d'esmenes
detectades per empresa d'inspecció amb presentació de pertinent documentació de resolució d'esmenes a
l'ajuntament. Entrega de còpia en paper i un altre en digital a l'Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Partint de legalització existent legalitzar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 línies noves existents.
5 Nota: Com P<5kW no cal Projecte

però si MTD

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2243 PRESS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE TELEFÒNICA

1 FDG31362 M Pas de carrer i canalització per vorera de 2 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de resistència al xoc, de
4,5mm d'espesor i 125mm de diàmetre, col·locat sota formigó HM-20/P/20/I per a traçat a vorera i a pas de
carrer. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada segons normativa vigent. (Prisma de formigó de
0.4x0.3m).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 -Traçat a vorera a C/ Milà i Fontanals. 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 -Traçat a vial a C/ Sor Rita Mercader. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 -Traçat a vial a C/ Prat de la Riba 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 FDK2U211 u Pericó de registre, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
graves, TIPUS 'H' de Telefònica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A vorera a:
3 -C/ Milà i Fontanals- Sor Rita Mercader 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 -C/ Milà i Fontanals-Prat de la Riba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDKZH004 u Tapa a vorera per pericó de registre TIPUS 'H' de Telefònica. Incloent recobriment protector exterior del marc
amb morter en tota l'alçada de l'arqueta.(MOLT IMPORTANT=>CADA PERICÓ DISPOSARÀ DE LES SEVES
CORRESPONENTS DISTINCIONS, AP, EP,TC,TEL, etc.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A vorera a:
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3 -C/ Milà i Fontanals- Sor Rita Mercader 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 -C/ Milà i Fontanals-Prat de la Riba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i part proporcional
d'excavació en mina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 2 tubs de 125mm

PE:
C#*D#*E#*F#

3 -C/ Milà i Fontanals 1,000 80,000 0,400 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
7 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 0,450 1,080 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#
10 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 Pericons H 2,000 1,500 1,500 1,300 5,850 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
C#*D#*E#*F#

14 general i 0.9m als passos de carrer C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,730

5 G222U110 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte (70% terreny
compacte) i amb mitjans mecànics. Treball en mina. A justificar. Inclou treballs manuals a realitzar per excavació
en mina per sota d'instal·lacions existents o de nova instal·lació i la càrrega mecànica del material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A justificar. 1,000 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 2 tubs de 125mm

PE:
C#*D#*E#*F#

3 -C/ Milà i Fontanals 1,000 80,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#
7 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
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9 C#*D#*E#*F#
10 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 Pericons H 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
C#*D#*E#*F#

14 general i 0.9m als passos de carrer i la
caixa  a terraplenar serà de 10cm

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

7 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Traçat general amb 2 tubs de 125mm

PE:
3 -C/ Milà i Fontanals 1,000 80,000 0,400 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
5 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 Passos de carrer:
7 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

1,000 6,000 0,400 0,350 0,840 C#*D#*E#*F#

8 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,000 10,000 0,400 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

10 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 Pericons H 2,000 4,200 0,500 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
13 Nota.La profunditat al  traçat és 0.6m

al circuit
14 general i 0.9m als passos de carrer i la

caixa  a terraplenar serà de 10cm

TOTAL AMIDAMENT 14,440

8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum
2 14,440 14,440 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 2,888 PERORIGEN(

G1:G2, C3)
4 (Es multiplica el volum de rebliment

per 1.2
5 per compensar la compactació) C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,328

9 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nota: aquest amidament resta a zero
perquè s'ha inclòs al pas d'enllumenat

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 ja què discorren de forma conjunta. C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i elements de mobiliari
urbà i formació o retall de pericons existents. Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram vorera fora àmbit: C#*D#*E#*F#
3 -Carrer Prat de la Riba. A justificar per

connexió amb canalitzacions existents.
1,000 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 F9H1XX02 M2 Paviment asfàltic amb aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8) i granulat granític, sense afectació
de la base, de 5 a 8 cms de gruix, d'amplada inferior a 2m, amb reg d'adherència. Inclou la part proporcional
dels desplaçaments de la maquinària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud núm. talls Alçada
2 Nota: aquest amidament resta a zero

perquè s'ha inclòs al pas d'enllumenat
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 ja què discorren de forma conjunta. C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera per a la càrrega dels materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMIDAMENT A JUSTIFICAR C Unitats Volum Esponjament
2 Per rebliment i piconatge dintre obra. 1,000 14,440 1,200 17,328 C#*D#*E#*F#
3 Per reutilització 24,410 1,200 29,292 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,620

13 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics i càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES C m3 esponjament Ample Alçada
2 Demolició de paviment panot : C#*D#*E#*F#
3 Demolició capa d'asfalt a passos C#*D#*E#*F#
4 Demolició de llosa de formigó C#*D#*E#*F#
5 Nota, tot valorat a partida d'enllumenat. C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 TERRES C m3 esponjament Ample aprofiament
8 Traçat general amb 2 tubs de 125mm

PE:
C#*D#*E#*F#

9 -C/ Milà i Fontanals 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#
11 Tram vorera fora àmbit:
12 C/Sor Rita Mercader 0,240 1,200 0,288 C#*D#*E#*F#
13 C/Prat de la Riba 0,160 1,200 0,192 C#*D#*E#*F#
15 Passos de carrer:
16 Traçat general a pas de carrer amb 2

tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

0,720 1,200 0,864 C#*D#*E#*F#

17 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,440 1,200 1,728 C#*D#*E#*F#

19 Pericons H 5,850 1,200 7,020 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 29,292

14 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C m3 aprofiament
2 Traçat general amb 2 tubs de 125mm

PE:
3 -C/ Milà i Fontanals 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram vorera fora àmbit: C#*D#*E#*F#
6 C/Sor Rita Mercader 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#
7 C/Prat de la Riba 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#
9 Passos de carrer: C#*D#*E#*F#

10 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Sor Rita
Mercader)

0,720 0,720 C#*D#*E#*F#

11 Traçat general a pas de carrer amb 2
tubs de 125mm PE (C/Prat de la Riba)

1,440 1,440 C#*D#*E#*F#

13 Pericons H 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,410

15 FIMPU075 PA Imprevistos a justificar a la instal·lació de Telefònica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 A justificar (5% aprox. del capítol

actual)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 01 Enderrocs

1 K21GG00Z u Anul·lació i retirada de restes d'instal·lacions existents en la parcel·la i
neteja general de residus (malla metàl·lica, fustes, senyals, fanal..)
inclòs transport interior, classificació, càrrega manual i/o mecànica,
transport i disposició de residus a abocador. (P - 95)

625,22 1,000 625,22

2 F21Z276A m Tall en paret amb disc de carborúndum (P - 18) 2,34 117,680 275,37
3 K21B301Z u Desmuntatge de porta batent de dues fulles, suports, encastaments,

panys i elements mecànics d'accionament, inclòs transport interior,
classificació i càrrega manual i/o mecànica de runa a camió o
contenidor. (P - 94)

74,58 1,000 74,58

4 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió o contenidor i transport al magatzem
municipal. (P - 98)

9,95 262,460 2.611,48

5 P214K-N001 pa Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment, amb
part proporcional de canals i/o baixants, amb mitjans manuals d'acord
normativa vigent, amb càrrega dels paquets sobre camió, transport i
gestió del resdiu a gestor autoritzat. Inclou la redacció de pla de treball
i tramitació davant les autoritats competents i les despeses de la gestió
del residus. Tot seguint la normativa vigent. Fins a 100m2. (P - 103)

2.537,49 1,000 2.537,49

6 F216N963 m2 Enderroc de paret ceràmica / de maçoneria / i part proporcional
d'elements de formigó prefabircat de fins a 40 cm de gruix, amb
retroexcavadora i ajudes manuals per deixar-ho ben acabat, amb
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

6,34 245,855 1.558,72

7 P2146-DJ2K m2 Demolició de paviment / solera 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 (P - 99)

7,85 101,468 796,52

8 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret ceràmica / maçoneria / de bloc foradat de morter de
ciment, de fins a 40 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

14,90 107,690 1.604,58

9 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, martell trencador i
compressor,  i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 14)

55,56 10,184 565,82

10 P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 106)

132,17 11,000 1.453,87

TOTAL Titol 3 01.01.01 12.103,65

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 02 Moviment de terres

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 117)

0,66 4.368,630 2.883,30

2 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P -
112)

1,48 4.368,630 6.465,57

3 P2214-APAR m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (àmbit
aparcament). (P - 107)

4,75 1.747,452 8.300,40

4 P2257-INTE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM. Inclou part proporcional de moviment
de les terres dins de l'àmbit de l'aparcament. (P - 116)

7,40 436,863 3.232,79

EUR
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5 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i
càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km (P - 120)

2,95 524,236 1.546,50

6 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs. (P - 109)

9,26 136,509 1.264,07

7 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 113)

25,45 58,704 1.494,02

TOTAL Titol 3 01.01.02 25.186,65

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 03 Murs

Titol 3 (1) 01 Límit Milà i Fontanals

1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs. (P - 109)

9,26 19,607 181,56

2 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
111)

2,01 40,714 81,84

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 123)

1,53 145,015 221,87

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 124)

95,86 13,288 1.273,79

5 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=
1m,  cara vista. Inclou la col·locació de matavius. (P - 128)

23,90 124,060 2.965,03

6 P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 125)

135,46 18,609 2.520,78

7 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 127)

1,71 349,161 597,07

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.01 7.841,94

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 03 Murs

Titol 3 (1) 02 Sor Rita Mercader - Joan LLimona

1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs. (P - 109)

9,26 30,112 278,84

2 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 114)

19,37 6,034 116,88

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 123)

1,53 270,518 413,89

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 124)

95,86 3,450 330,72

5 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler

89,88 12,400 1.114,51

EUR
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calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) massissada amb formigó
HA25, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment (Av=2D12 c/20 i Ah=2D8 c/20) , m2 de
superfície realment executada. Inclou part proporcional de lligar mur
nou a paret existent i deixar un escorrentiu cada 2,50m2 amb tub de
pvc d'uns 50mm de diàmetre enrasat al mur.. (P - 129)

6 P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 131)

8,42 12,400 104,41

7 ED5L1HC3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 9)

9,98 12,400 123,75

8 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 5)

29,58 5,000 147,90

9 P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 130)

16,56 5,120 84,79

10 P4B9-D6RD m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 126)

14,23 13,200 187,84

11 E9VZ191K m Formació d'esglaó de 29x170 cmsamb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 8)

13,74 18,000 247,32

12 G9V2ABK1 m Esglaó de peces de formigó prefabricat, tipus Scala de GLS o
equivalent color a definir per la DF, format d'una peça en escaire i
bisell , 40cms d'estesa i 15 cm de frontal, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, sobre graonat d'obra. El graó portarà unes
bandes senyalitzadores de 5cms d'ample a 3cms de límit d'aquest, i en
tota la longitud.
(P - 85)

61,23 18,000 1.102,14

13 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó HM20 i armat
verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms
connectat al mur existent. (P - 4)

65,53 3,200 209,70

14 P8KA-47B8 m Escopidor de fins a 40cms d'amplària, amb pedra artificial de morter de
color a definir per la df. amb goteró a un dels costats, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 132)

47,16 11,600 547,06

15 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 6)

20,74 19,260 399,45

16 FB12MODI m Adaptació de barana metàl·lica existent d'acord plànols, fregat d'òxid,
neteja i repintat de barana, amb dues mans d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat color a definir per la DF, i col·locació de pasasmà de
fusta de pi tractat a l'autoclau d'acrod detall de projecte. Col·locada a
obra i totalment acabada.
(P - 32)

103,04 14,140 1.456,99

17 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament (P - 143)

65,55 6,540 428,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.02 7.294,89

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 03 Murs

Titol 3 (1) 03 Prat de la Riba - Joan LLimona

EUR
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1 P221B-EL71 m3 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. Inclou ajudes manuals en rases pròximes als murs. (P - 109)

9,26 26,788 248,06

2 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 114)

19,37 6,034 116,88

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 123)

1,53 314,775 481,61

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 124)

95,86 3,450 330,72

5 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) massissada amb formigó
HA25, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment (Av=2D12 c/20 i Ah=2D8 c/20) , m2 de
superfície realment executada. Inclou part proporcional de lligar mur
nou a paret existent i deixar un escorrentiu cada 2,50m2 amb tub de
pvc d'uns 50mm de diàmetre enrasat al mur.. (P - 129)

89,88 10,800 970,70

6 P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 131)

8,42 10,800 90,94

7 ED5L1HC3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 200 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 9)

9,98 10,800 107,78

8 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 5)

29,58 7,950 235,16

9 P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 130)

16,56 3,600 59,62

10 P4B9-D6RD m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 126)

14,23 7,920 112,70

11 E9VZ191K m Formació d'esglaó de 29x170 cmsamb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 8)

13,74 12,000 164,88

12 G9V2ABK1 m Esglaó de peces de formigó prefabricat, tipus Scala de GLS o
equivalent color a definir per la DF, format d'una peça en escaire i
bisell , 40cms d'estesa i 15 cm de frontal, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, sobre graonat d'obra. El graó portarà unes
bandes senyalitzadores de 5cms d'ample a 3cms de límit d'aquest, i en
tota la longitud.
(P - 85)

61,23 12,000 734,76

13 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó HM20 i armat
verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms
connectat al mur existent. (P - 4)

65,53 3,200 209,70

14 P8KA-47B8 m Escopidor de fins a 40cms d'amplària, amb pedra artificial de morter de
color a definir per la df. amb goteró a un dels costats, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4 (P - 132)

47,16 10,750 506,97

15 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 6)

20,74 15,862 328,98

EUR
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16 FB12MODI m Adaptació de barana metàl·lica existent d'acord plànols, fregat d'òxid,
neteja i repintat de barana, amb dues mans d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat color a definir per la DF, i col·locació de pasasmà de
fusta de pi tractat a l'autoclau d'acrod detall de projecte. Col·locada a
obra i totalment acabada.
(P - 32)

103,04 14,460 1.489,96

17 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament (P - 143)

65,55 5,280 346,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.03 6.535,52

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 03 Murs

Titol 3 (1) 04 Reparació mur existent

1 E4E2N001 m Formació de pilastra de 40x40cms amb blocs de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2, reblert de formigó HM20 i armat
verticalment amb 4D12 i un connector horitzontal cada 40cms
connectat al mur existent. (P - 4)

65,53 4,000 262,12

2 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 6)

20,74 83,635 1.734,59

3 E811N001 ml Formació de capçat de paret de fins a 40cms amb morter de ciment,
acabat remolinat, d'acord detall de projecte. Inlcou els treballs
necessaris de paleteria per poder exexcutar els treballs sobre el mur
existent.
(P - 7)

8,98 224,670 2.017,54

4 KY03Z005 u Obertura de forat en mur de pedra o maó massís i col·locació de
passatub de pvc de 75mm, deixant el forat ben rematat i enrasat per la
cara interior i exterior del mur. (P - 96)

35,29 10,000 352,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.04 4.367,15

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 05 Paviments

1 P967-E9VG m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM20 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 137)

20,05 441,220 8.846,46

2 P92A-N001 m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 134)

28,72 377,392 10.838,70

3 P9GG-4YTA m3 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 (P - 141)

96,37 31,309 3.017,25

4 P9Z3-DP62 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 142)

6,53 342,076 2.233,76

5 IMPRAPAR pa Imprevistos a justificar. (P - 91) 6.234,66 1,000 6.234,66
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TOTAL Titol 3 01.01.05 31.170,83

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 01 Treballs preliminars

1 PR67-N002 u Trasplantament i transport d'arbre existent, amb un recorregut de fins a
3 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació
de pa de terra amb mitjans manuals i col·locació de malla. Inclou les
feines de preparació per a poder trasplantar els exemplars.

(P - 206)

201,80 8,000 1.614,40

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.01 1.614,40

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 02 Preparació del terreny

1 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera
d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç
d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part
proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb
proximitat d'elements protegits (P - 78)

1,16 429,000 497,64

2 F9A2TVEG m3 Preparació i estesa de mescla per al cultiu feta a base de sorra
rentada 0-3.5mm sense fins subministrada a granel i terra vegetal
procedent del decapatge inicial de l'obra, triada i supervisada per la
DF, en una proporció de 2/3 de sorra per 1/3 de terra decapada,
mesclada amb medis mecànics i estesa en tongades uniformes de 20
cm o menys, inclòs el refinat final
(P - 29)

27,09 109,170 2.957,42

3 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 171)

3,75 39,530 148,24

4 FR34URA2 m2 Aportació i estesa mecànica i manual de terra vegetal franco-arenosa
de qualitat alta, subministrada a granel en dues tongades: una primera
de 5 cm de gruix i una segona de 10 cm de gruix, separades per un
llaurat de 20cm de profunditat amb tractor o motocultor entre les dues
esteses. Inclou el subministrament de la terra, així com el llaurat
intermig i l'acabat i refinat finals de cada capa, mesurat sobre el
terreny sobre perfil d'acabat després de l'assentament (P - 79)

10,67 429,000 4.577,43

5 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 170)

50,06 82,605 4.135,21

6 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans
manuals Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.  (P - 169)

0,42 858,000 360,36

7 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes
triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de
qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 80)

4,24 531,000 2.251,44

8 IMPRJARD PA Imprevistos a justificar. Aquesta partida no es pot certificar sense
l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. (P - 92)

3.001,35 1,000 3.001,35
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TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.02 17.929,09

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 03 Subministrament de material vegetal

1 PR468-915V u Subministrament de Cupressus arizonica Fastigiata d'alçària de 400 a
450 cm, en contenidor de 120 a 140 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 178)

204,36 2,000 408,72

2 PR468-915X u Subministrament de Cupressus macrocarpa Goldcrest d'alçària de 400
a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 179)

277,19 3,000 831,57

3 PR468-915Y u Subministrament de Cupressus macrocarpa Golden Cone d'alçària de
400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l (P - 180)

189,45 1,000 189,45

4 PR468-9160 u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 400 a
450 cm, en contenidor de 120 a 140 l Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 181)

252,64 3,000 757,92

5 PR43G-8V8G u Subministrament de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L.
japonicum Variegatum) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules
NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.  (P - 175)

161,52 6,000 969,12

6 PR441-8VFA u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 350 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.  (P - 176)

369,16 3,000 1.107,48

7 PR41B-8TYX u Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 172)

245,04 3,000 735,12

8 PR490-92OP u Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 30 a 40
cm, en contenidor de 5 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.  (P - 183)

7,78 14,000 108,92

9 PR499-92RI u Subministrament d'Aloysia triphylla en test 17 cm Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 184)

3,29 43,000 141,47

10 PR49S-92UQ u Subministrament d'Asparagus sprengeri en test 15 cm Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 185)

2,77 695,000 1.925,15

11 PR462-90GN u Subministrament de Calocedrus decurrens (Libocedrus decurrens)
d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 l (P - 177)

36,26 4,000 145,04

12 PR4BR-94EC u Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 187)

4,28 14,000 59,92

13 PR4B7-947N u Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de
15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 186)

2,05 187,000 383,35

14 PR4C2-94G4 u Subministrament de Cotoneaster salicifolius Repens en contenidor de
3 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de
la DT.  (P - 188)

3,68 210,000 772,80

15 PR429-8UBQ u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 100 a 150 cm,
en contenidor de 17 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 173)

15,62 6,000 93,72

16 PR4CL-9385 u Subministrament de Dorycnium pentaphyllum en contenidor d'1,3 l
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.  (P - 189)

2,50 9,000 22,50

17 FR4DH8C3 u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3L (P - 81) 3,24 142,000 460,08
18 PR4DK-93IU u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor

d'1,3 l (P - 190)
1,89 78,000 147,42
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19 PR4E4-94JT u Subministrament de Jasminum nudiflorum en contenidor de 3 l (P -
191)

5,89 49,000 288,61

20 PR43F-8V50 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 15 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 174)

16,97 1,000 16,97

21 PR4EL-94PZ u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 192)

3,61 92,000 332,12

22 PR4FC-93ME u Subministrament de Nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,3 l Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 193)

2,33 397,000 925,01

23 FR4H9APL u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' en
contenidor de 1 l (P - 82)

2,25 270,500 608,63

24 PR4G2-93T1 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 194)

3,76 22,000 82,72

25 PR4H2-94V2 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 3 l (P - 195)

2,82 100,000 282,00

26 PR4H8-94Y6 u Subministrament de Salvia microphylla 'Hot Lips' test 17 cm Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 196)

3,26 99,500 324,37

27 PR477-91T8 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 100 a 125
cm, en contenidor de 5 a 25 l (P - 182)

18,70 3,000 56,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.03 12.176,28

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 04 Plantacions

1 PR62-8YYV u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3.5 a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 204)

86,14 9,000 775,26

2 PR60-8Y4M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 197)

49,00 12,000 588,00

3 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 205)

0,81 25,000 20,25

4 PR61-8ZIH u 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 terra de l'excavació
i primer reg (P - 199)

2,00 1.779,000 3.558,00

5 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 200)

3,40 643,000 2.186,20

6 PR61-8ZJI u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 201)

7,37 7,000 51,59

7 PR61-8ZJK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 202)

15,85 7,000 110,95
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8 PR61-8ZL8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 203)

24,74 10,000 247,40

9 PR61-8ZIC u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 198)

5,70 25,000 142,50

10 PRZ0-906B u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 207)

36,11 21,000 758,31

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.04 8.438,46

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 05 Xarxa de reg

1 PJSQ-92NK u Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer
inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima
de 3 m i calibrat (P - 163)

306,80 1,000 306,80

2 PJSN-92LQ u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 162)

216,59 1,000 216,59

3 PG33-E6ZP m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 6 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  (P - 154)

4,43 20,000 88,60

4 PG33-E6QH m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els
eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.  (P - 153)

1,50 15,000 22,50

5 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  (P - 152)

2,24 35,000 78,40

6 FN317424 u Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collarí de vàlvula
de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada, per als tractaments periòdics de
desinfecció de la instal·lació (P - 75)

49,35 1,000 49,35

7 PN33-AONW u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 '' ), de 10 bar
de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H),
portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de
cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 167)

68,77 2,000 137,54
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8 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2 bar, roscada a la canonada (P - 76)

88,73 1,000 88,73

9 PNE3-9B6T u Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 168)

129,29 1,000 129,29

10 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 155)

19,07 2,000 38,14

11 PN33-AONS u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 '' ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H),
portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de
cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 166)

45,04 4,000 180,16

12 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 159)

27,11 1,000 27,11

13 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 160)

44,48 4,000 177,92

14 PJSS-HBBN u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 164)

10,03 4,000 40,12

15 FDK2DPG6 u Pericó de registre prebabricat de formigó o de fàbrica de maó de
60x60x60 cm i tapa de registre tipus C250 , per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de graves de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. La tapa complirà les
prescripcions del Plec municipal

-La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
-Compliran amb la norma UNE EN 124.
-La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà la inscripció REG
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base
inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

(P - 46)

233,84 3,000 701,52

16 FDKZH9C4 u Pericó de registre prebabricat de formigó o de fàbrica de maó de
40x40x40 cm i tapa de registre tipus C250 , per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de graves de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. La tapa complirà les
prescripcions del Plec municipal

-La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
-Compliran amb la norma UNE EN 124.
-La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà la inscripció REG
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base
inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. (P - 52)

109,73 3,000 329,19

17 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 161)

21,53 4,000 86,12
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18 PFB4-DW49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 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 (P - 151)

7,54 175,000 1.319,50

19 PFB4-DW44 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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 (P - 150)

5,94 480,000 2.851,20

20 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 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 (P - 149)

4,59 290,000 1.331,10

21 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 157)

188,50 6,000 1.131,00

22 PJS6-9EEK m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 158)

2,89 863,000 2.494,07

23 PJS0-9EGJ u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT. Com són instal·lacions amb grau de dificultat
mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.
(P - 156)

11,06 23,000 254,38

24 PJST-HBID u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 165)

10,05 4,000 40,20

25 F222RASA m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cms d'amplària i 40
cms de fondària,, amb retorexcavadora petita, estesa de 5 cms de
sorra fina a la part inferior per a rebre les instalacions de reg i/o
enllumenat, reblert amb sorra fins a 10 cms per sobre de les tubulars
dels serveis un cop col.locats i reblert final amb material tolerable de la
pròpia excavacio de la resta de la rasa. Càrrega i transport de terres
sobrants a l'abocador. (P - 20)

6,17 175,000 1.079,75

26 F222RASI m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 25cms d'amplària i
25cms de fondària,, medis manuals, reblert amb material tolerable de
la pròpia excavacio, eliminant les pedres (P - 21)

3,03 770,000 2.333,10

27 U29440C ML Canalització sota paviment existent amb 3 tubs de Polietilé de
diàmetre 90 mm. S'inclou rasa de 40x40, demolició de paviment
existent, reomplerta amb formigó HM-20 fins a coronació . Càrrega i
Transport de ls terres a l'abocador i el pagament del canon
d'abocament. (P - 209)

60,54 30,000 1.816,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.05 17.348,58

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 06 Enjardinament

Titol 3 (1) 06 Manteniment del primer any

1 GG124003 M2 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON
S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL
D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE
MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE
DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE
L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU
GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS
(P - 89)

0,07 5.100,000 357,00
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2 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON
S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA,
RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES (P - 87)

6,12 430,000 2.631,60

3 GG121001 U MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE
REG AUTOMÀTIC, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSÀRIES
PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ,
NETEJA,, SUBSTITUCIÓ DE BATERIES O D'EQUIPS,
AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS I EMISORS MALMESOS,
MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL
REG, AIXÍ COM ALTRES PETITES TASQUES NECESSÀRIES PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES  (P - 88)

406,86 1,000 406,86

4 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES
VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES,
RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS,
REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES
ESTABLERTES (P - 90)

21,19 23,000 487,37

5 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes
triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de
qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 80)

4,24 265,500 1.125,72

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.06.06 5.008,55

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 07 Senyalització i proteccions

1 GB12DISBAR m Barana de fusta (P - 86) 135,54 18,000 2.439,72
2 FVORU0N2 ml Subministrament i muntatge de pal tornejat de diàmetre 14cms i de

1,50m de longitud de fusta de pi tractada a l'autoclau nivell 4 (amb
certificat de tractament).Col.locació clavat amb ferro rea D20 mm
(3uts/1,50ml), assentat a terreny. (P - 83)

20,34 231,000 4.698,54

3 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 146)

16,19 107,200 1.735,57

4 PBBF-N001 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
triangular de 70cm de costat, octogonal de 60cms de diàmetre,
rectangular 60x60, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
fixada a suport metàl·lic. Inclou la part proporcional d'accessoris per a
la seva col·locació. (P - 145)

50,28 44,000 2.212,32

5 FBA1E311 m Pintat de marca longitudinal contínua/discontinua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització sobre qualsevol superfície. (P - 33)

2,39 176,000 420,64

TOTAL Titol 3 01.01.07 11.506,79

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 01 APARCAMENT

Titol 3 08 Gestió de residus

EUR
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1 P2R3-N001 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 3  km (P - 119)

2,16 2.348,573 5.072,92

2 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i
càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km (P - 120)

2,95 345,494 1.019,21

3 P2R3-EUF2 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor (P - 118)

9,16 172,747 1.582,36

4 P2R4-FIO9 m3 Transport de terres/residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 40 km (P - 121)

8,56 275,551 2.358,72

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) - A
CENTRE DE VALORITZACIÓ (P - 26)

3,37 262,118 883,34

6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

10,59 13,500 142,97

TOTAL Titol 3 01.01.08 11.059,52

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 01 ENDERROCS

1 K168M001 u Cala de localització de serveis de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals (P -
93)

22,26 4,000 89,04

2 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 105)

5,11 49,560 253,25

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 101)

5,39 33,330 179,65

4 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 100)

7,88 104,050 819,91

5 F21QN000 u Retirada d'element fix tipus pilona, paperea, senyal vertical, etc, per a
posterior aprofitament, amb enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 17)

6,20 5,000 31,00

6 P214F-HBQM m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat (P -
102)

6,92 20,000 138,40

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.511,25

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió (àmbit
voreres). (P - 108)

6,18 27,407 169,38
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2 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i
part proporcional d'excavació en mina. (P - 110)

10,84 15,222 165,01

3 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
111)

2,01 247,835 498,15

4 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

11,55 24,168 279,14

5 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 24) 7,19 29,002 208,52
6 F222D1N1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material
excavat. Inclòs part proporcional d'excavació en mina. (P - 19)

52,32 12,000 627,84

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.948,04

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 03 SANEJAMENT

Titol 3 (1) 01 Enderrocs

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 105)

5,11 5,000 25,55

2 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 100)

7,88 3,000 23,64

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.01 49,19

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 03 SANEJAMENT

Titol 3 (1) 02 Moviment de terres

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i
part proporcional d'excavació en mina. (P - 110)

10,84 11,400 123,58

2 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
111)

2,01 8,600 17,29

3 F222D1N1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material
excavat. Inclòs part proporcional d'excavació en mina. (P - 19)

52,32 2,500 130,80

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.02 271,67

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 03 SANEJAMENT

Titol 3 (1) 03 Sanejament
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1 FDD2NN01 ut Anulació d'embornal existent amb adequació de la seva connexió a
nou embornal.
Inclou l'enderroc de l'embornal existent amb reblert del forat amb
terres adequades de la proòpia excavació, transport i gestió dels
residus resultants i els treballs necessaris per a la preparació de
l'antiga connexió a la xarxa de claveguream per al nou embornal.

(P - 40)

53,01 3,000 159,03

2 FD5J6F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, elaborat in situ o bé
prefabricat de formigó, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Es
podrà realitzar el sifò amb peça prefabricada o colze. (P - 36)

83,87 5,000 419,35

3 FD5ZN001 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 834x328x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter MODEL BARCELONA M-3B-25 de Fundició
dúctil Fàbregas o similar. (P - 37)

95,10 5,000 475,50

4 PD73-F1MP m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 147)

15,55 14,000 217,70

5 FDD1NN1 UT Connexió de col·lector a col·lector i/o embornal. Inclou els treballs
necessaris de moviments de terres manuals, formació de forat,
col·locació de peça especial, i deixar-lo totalment rematat i acabat,
sense abocar runa al col·lector exisent. Inclou la neteja i gestió dels
resdius resultants. Es tindrà en compte que la peça especial no
interfereixi en la capacitat hidràulica del col·lector existent.  (P - 38)

36,81 10,000 368,10

6 FDD2N001 ut Formació d'arqueta cega per interceptar clavegueram existent per a
connectar nou conducte de PE, amb solera de formigó HM20 de
15cms de gruix i paret ceràmica de maó peforat de 14cms de gruix i
dimensions aproximades interiors 0,70x0x30x0,70m. (P - 39)

65,63 1,000 65,63

7 PD86-PROT m3 Recobriment protector exterior per a clavegueres amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 148)

95,87 3,500 335,55

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.03 2.040,86

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 04 PAVIMENTS

1 P92A-DX8G m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM en voreres. (P -
133)

31,79 10,405 330,77

2 P936-VORE m2 Paviment de sauló de 10cms de gruix (acabat) , amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM en vorera. (P - 136)

4,91 96,670 474,65

3 F965R001 m (BR1) Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
30cm de base, 50cm de longitud i 20cm d'alt, acabada amb xamfrà
5x5cm, tipus BR-1 de GLS, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.
Inclòs peces especials de transició en formació de guals. (P - 28)

33,82 6,100 206,30

4 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 139)

90,19 3,192 287,89

5 U27028 ML RIGOLA NOVA I REPOSICIÓ DE RIGOLA EXISTENT DE 30 CM
D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC/GRIS, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT,

19,39 35,470 687,76

EUR
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EN PETITES ACTUACIONS.INCLOENT TALLS DE PECES A
AMBDÓS COSTATS PER ENTREGAR LES PECES EN ELS TRAMS
CORBATS. (P - 208)

6 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 135)

83,34 15,608 1.300,77

7 P967-E9VG m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM20 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 137)

20,05 3,000 60,15

8 P967-E9Z5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 138)

26,41 2,000 52,82

9 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm,
classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i
elements de mobiliari urbà i formació o retall de pericons existents.
Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents. (P
- 140)

28,35 104,050 2.949,82

10 F9H1XN001 ml Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb formigó
colorejat de color negre, estès manualment, acabat fi i enrassat amb el
paviment asfàltic, de mida aproximada 5x15cms. (P - 31)

3,40 41,570 141,34

11 F9000001 m Regularització de les entrades i les façanes degut als camins de
rasant, que consisteixen en demolició i saneig de les parts afectades,
subministre i col·locació de material igual a l'existent per donar
coherència a les façanes pre-existents (pedra natural, ceràmica,
raspatllat de formigó...), segons la tipologia de cada casa, formació
d'esglaons, regularització de reixes i portes quan s'escau, inclòs pintat
de les mateixes, càrrega i transport del material sobrant a l'abocador,
treball de manyeria, tot inclòs. (P - 27)

5,78 41,570 240,27

TOTAL Titol 3 01.02.04 6.732,54

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 05 EQUIPAMENT

1 FQ21M001 u Paperera trabucable de 36 cm de diàmetre de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, amb base perforada i
suports de 50x20x30 mm, ancorada amb dau de formigó i fixacions
mecàniques. Model Tramuntana de Fàbregas o similar (P - 77)

177,99 2,000 355,98

TOTAL Titol 3 01.02.05 355,98

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 06 SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 146)

16,19 14,000 226,66

2 FBB2N001 u Placa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, circular de
D60cms, octogonal, triangular o quadrada de 60x60cms, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 35)

49,28 6,000 295,68

EUR
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3 MBBY0001 u Recol·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 97)

10,47 4,000 41,88

4 FBA3N001 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color amb microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, d'acord plànols. (P - 34)

7,84 7,000 54,88

5 PBA4-DXTI m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 144)

3,42 124,000 424,08

TOTAL Titol 3 01.02.06 1.043,18

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 02 VORERES

Titol 3 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera
per a la càrrega dels materials. (P - 23)

2,61 88,932 232,11

2 P2R3-EUF2 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor (P - 118)

9,16 24,108 220,83

3 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i
càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km (P - 120)

2,95 64,824 191,23

4 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM (P - 115)

6,55 71,870 470,75

5 P2R4-FIO9 m3 Transport de terres/residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 40 km (P - 121)

8,56 20,000 171,20

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) - A
CENTRE DE VALORITZACIÓ (P - 26)

3,37 10,000 33,70

7 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

10,59 10,000 105,90

TOTAL Titol 3 01.02.07 1.425,72

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 01 Obra Civil

1 FDG31357 M Canalització d'un tub corrugat de PE doble capa, de grau 7 de
resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm de diàmetre, col·locat
en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x20 cm. Col·locat
entre arquetes a instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora
col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del tub).Inclou
els trams des del fons de rasa fins a base de columna.

5,79 246,000 1.424,34

EUR
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(P - 41)
2 FDG31358 M Canalització de 2 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de

resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm de diàmetre, col·locats
en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x20 cm. Col·locats
entre arquetes a instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora
col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del tub).Inclou
els trams des del fons de rasa fins a base de columna. (P - 42)

8,97 85,000 762,45

3 FDG3U359 M Canalització de 4 tubs corrugats de PE doble capa, de grau 7 de
resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 90mm de diàmetre, col·locats
en rasa sota llit de sorra , dau de recobriment de 40x25 cm. Col·locats
entre arquetes a instal·lar. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora
col·locada segons normativa vigent (a 15cm per sobre del tub).Inclou
els trams des del fons de rasa fins a base de columna. (P - 44)

15,13 10,000 151,30

4 FDG31362 M Pas de carrer i canalització per vorera de 2 tubs corrugats de PE doble
capa, de grau 7 de resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 125mm de
diàmetre, col·locat sota formigó HM-20/P/20/I per a traçat a vorera i a
pas de carrer. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada
segons normativa vigent. (Prisma de formigó de 0.4x0.3m).
(P - 43)

19,62 16,000 313,92

5 FDK2ZC35 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 45x45 cm i 50
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 48)

64,98 11,000 714,78

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 45)

102,17 2,000 204,34

7 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

35,88 11,000 394,68

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 49)

67,27 2,000 134,54

9 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 105)

5,11 26,000 132,86

10 B064U020 UT. Dau de formigó, per columnes de 5m d'alçada, de 0,6x0,6x0,7 m.,
excavació, rebliment i reposició. Inclou transport a centre de reciclat.
MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran
a la profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les
columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes. (P - 2)

96,48 13,000 1.254,24

11 B064U016 UT. Dau de formigó, per columnes de 7 a 10m d'alçada, de 0,6x0,6x0,9 m.,
excavació, rebliment i reposició. Inclou transport a centre de reciclat.
MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran
a la profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les
columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes. (P - 1)

106,58 4,000 426,32

12 P2146-QUAL m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 100)

7,88 19,000 149,72

13 F219NN03 m2 Demolició de qualsevol tipus de base paviment o paviment, de més de
30cms i fins a 45 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou ajudes manuals per a
demolicions de paviments amb serveis enterrats en funcionament. (P -
16)

12,79 14,200 181,62

14 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i
part proporcional d'excavació en mina. (P - 110)

10,84 69,248 750,65

15 G222U110 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte (70% terreny compacte) i amb mitjans mecànics.
Treball en mina. A justificar. Inclou treballs manuals a realitzar per
excavació en mina per sota d'instal·lacions existents o de nova
instal·lació i la càrrega mecànica del material excavat. (P - 84)

81,52 1,000 81,52
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16 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
111)

2,01 176,840 355,45

17 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

11,55 49,328 569,74

18 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 24) 7,19 59,194 425,60
19 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 135)

83,34 6,300 525,04

20 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm,
classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i
elements de mobiliari urbà i formació o retall de pericons existents.
Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents. (P
- 140)

28,35 15,000 425,25

21 F9H1XX02 M2 Paviment asfàltic amb aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D
(D-8) i granulat granític, sense afectació de la base, de 5 a 8 cms de
gruix, d'amplada inferior a 2m, amb reg d'adherència. Inclou la part
proporcional dels desplaçaments de la maquinària.  (P - 30)

43,50 16,000 696,00

22 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera
per a la càrrega dels materials. (P - 23)

2,61 149,572 390,38

23 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i
càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km (P - 120)

2,95 74,448 219,62

24 P2R5-DTNN m3 Transport i gestió de residus inerts / no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat.
La instal·lació autoritzada ha de ser un centre de valorització.Inclou la
càrrega dels residus si el transport es realitza amb camió. (P - 122)

17,67 15,930 281,48

25 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM (P - 115)

6,55 62,040 406,36

26 FIMPU071 PA Imprevistos a justificar (P - 73) 964,82 1,000 964,82

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.01 12.337,02

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 02 Columnes i suports

1 FHM3UL5A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º
per 2 lluminàries , SENSE subministrament, el subministrament el
realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats
segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són
les següents:
-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb
cim sense tapar=> amb cim amb maneguet per acoblament de braç
doble de 60mm de diàmetre d'1m i 30cm de llargada oposats 180º .
Amb la portel·la d'accés a 50cm de platina base. Amb pletina inferior
de 400x400mm, perns M20x600mm amb volanderes i femelles, anell
de reforç i 4 cartel·les de reforç. La columna serà model CILÍNDRICA
de Novatilu Light  o equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla
prèviament a les columnes per preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la
columna amagades per tant, no vistes (per això la punta final dels
perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

110,74 3,000 332,22
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(P - 70)
2 FHM3UL4A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç simple per 1

lluminària vial, SENSE subministrament, el subministrament el
realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats
segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són
les següents:
-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb
cim sense tapar=> amb cim amb maneguet per acoblament de braç
simple de 60mm de diàmetre d'1m de llargada. Amb la portel·la
d'accés a 50cm de platina base. Amb pletina inferior de 400x400mm,
perns M20x600mm amb volanderes i femelles, anell de reforç i 4
cartel·les de reforç. La columna serà model CILÍNDRICA de Novatilu
Light  o equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla
prèviament a les columnes per preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la
columna amagades per tant, no vistes (per això la punta final dels
perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

(P - 69)

92,28 2,000 184,56

3 FHM3UL6A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º
(o directament soldats a columna) per 2 lluminàries vial, SENSE
subministrament, el subministrament el realitzarà l'Ajuntament
d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats segons s'estipuli amb la
DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són
les següents:
-Columna cilindrica de 5m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb
cim sense tapar=> amb cim amb maneguet per acoblament de braç
doble de 60mm de diàmetre i 30cm de llargada oposats 180º (o amb
cim tapat i directament soldats a columna). Amb la portel·la d'accés a
50cm de platina base. Amb pletina inferior de 400x400mm, perns
M20x600mm amb volanderes i femelles, anell de reforç i 4 cartel·les
de reforç. La columna serà model CILÍNDRICA de Novatilu Light o
equivalent
La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla
prèviament a les columnes per preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la
columna amagades per tant, no vistes (per això la punta final dels
perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

(P - 71)

104,59 8,000 836,72

4 FHM3UL7A u Instal·lació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i braç doble a 180º
per 2 lluminàries vial, SENSE subministrament, el subministrament el
realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en número d'unitats
segons s'estipuli amb la DF.
Les dades de la columna i braç a instal·lar una vegada aportats són
les següents:
-Columna cilindrica de 7m d'alçada, de 127mm de diàmetre, amb
cim sense tapar=> amb cim amb maneguet per acoblament de braç de
60mm de diàmetre, amb la portel·la d'accés a 50cm de platina base.
Amb pletina inferior de 400x400mm, perns M20x600mm amb
volanderes i femelles, anell de reforç i 4 cartel·les de reforç. La
columna  serà  model CILÍNDRICA de Novatilu Light  o equivalent
-Braç doble d'1,0m de llargada cap a cada banda, de 60mm de
diàmetre i amb acoblament a columna de 8m en la seva màxima
alçada, mantenint el diàmetre de la columna de 127mm en el tap del
cim.

La DF podrà aportar els perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla
prèviament a les columnes per preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la

123,05 3,000 369,15

EUR
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columna amagades per tant, no vistes (per això la punta final dels
perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

(P - 72)
5 FHM3UL3A u Desmuntatge i reinstal·lació de bàcul d'acer galvanitzat existent de

9x1.5m amb lluminària STR, SENSE subministrament ja que és
existents i es reubica.
Inclou aportació dels nous perns d'ancoratge galvanitzats i la plantilla
prèviament a reubicació del bàcul per preparar els bassaments.
Molt important, han de restar les cartel·les i l'anell de reforç de la
columna amagades per tant, no vistes (per això la punta final dels
perns restaran a 15cm per sota del paviment d'acabat).
Totalment instal·lada.

(P - 68)

181,94 1,000 181,94

6 FENLU192 PA Partida alçada per retirada de bàcul allargador d'enllumenat existent,
lluminaria, conductor aeri alimentador, fonamentació (amb transport i
reciclatge) i posterior trasllat a magatzem municipal. Inclòs camió
grua. (P - 55)

45,20 6,000 271,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.02 2.175,79

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 03 Lluminàries

1 EH12CU20 u Instal·lació de lluminària vial a braç d'1m de longitud i sobre columna
cilíndrica, a 7m d'alçada, SENSE subministrament, el subministrament
de la lluminària el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en
número d'unitats segons s'estipuli amb la DF.
La lluminària s'aportarà amb la programació d'horari de funcionament
pre programat de fàbrica segons instruccions de la DF. Inclou
connexions elèctriques a lluminària.Totalment instal·lada.

(P - 12)

41,20 6,000 247,20

2 EH12CU21 u Instal·lació de lluminària vial a braç d'1m de longitud i sobre columna
cilíndrica, a 5m d'alçada, SENSE subministrament, el subministrament
de la lluminària el realitzarà l'Ajuntament d'Igualada a peu d'obra i en
número d'unitats segons s'estipuli amb la DF.
La lluminària s'aportarà amb la programació d'horari de funcionament
pre programat de fàbrica segons instruccions de la DF. Inclou
connexions elèctriques a lluminària.Totalment instal·lada.

(P - 13)

41,20 24,000 988,80

3 FENLU176 PA. Partida alçada per senyalització de límits d'obra, instal·lant correcte
il·luminació d'abalisament a tanca perimetral instal·lada dintre calçada
alhora que evita aparcament de vehicles durant l'obra. Inclòs conductor
alimentador de 2x1,5mm2 0,6/1kV ancorat a tanques, punts de llum de
25W de pot. a 230V i connexions a l'enllumenat existent amb fusibles
de protecció independents, totalment instal·lat.  (P - 54)

69,55 4,000 278,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.03 1.514,20

EUR
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DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

PRESSUPOST Pàg.: 22

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 04 Conductors elèctrics

1 FG31U001 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció
3x2,5 mm2. Inclou col·locació i connexions. (P - 65)

3,08 192,000 591,36

2 FG319254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 62)

3,24 401,000 1.299,24

3 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 63)

4,64 170,000 788,80

4 FG31B564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 64)

5,97 58,000 346,26

5 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 10)

4,37 307,000 1.341,59

6 BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de
secció. De color verd-groc. Inclós terminal de fixació de conductor a
columna de semàfors. (P - 3)

2,16 34,000 73,44

7 EG380903 m Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 35mm2 de
secció. De color verd-groc. Inclós terminal de fixació de conductor a
columna. (P - 11)

7,03 19,000 133,57

8 FENLU222 ML Retirar conductor aeri existent, alimentador de les lluminàries
existents, de 0.6/1kV d'enllumenat i petit material. (P - 58)

0,90 160,000 144,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.04 4.718,26

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 05 Accessoris

1 FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Claved o equivalent instal·lada
a columna, amb fusibles de 6A inclosos per protecció de lluminària (a
fase i neutre).  (P - 59)

16,42 2,000 32,84

2 FG11U401 u Caixa de protecció de dues sortides tipus Claved o equivalent,
instal·lada a columna, amb fusibles de 6A inclosos per protecció de
lluminària  (a fase i neutre).  (P - 60)

19,50 14,000 273,00

3 FENLU200 PA Partida alçada per realització de conversió aereo-subterrània de línia
d'enllumenat exterior. Inclou subministre i col·locació amb grapes de
doble pota, petit material necessari, tub de PVC blindat de 32mm de
diàmetre exterior, de clor gris, totalment instal·lat. (P - 56)

23,50 1,000 23,50

4 FENLU208 PA Partida alçada per realització de connexió elèctrica de conductor
existent amb conductor de nova instal·lació, inclou maniguets, funda
termoretràctil, etc. Sempre es localitzarà la ocnnexió dintre d'un pericò
a connexions soterrades.

(P - 57)

30,56 1,000 30,56

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.05 359,90

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 23

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 06 Armari de comandament i protecció

1 FG1AM002 u Subministre, muntatge i instal·lació d'armari MONOLIT 2 o equivalent,
amb 6 sortides i diferencial instantani SENSE telegestió.
A continuació es detallen les característiques principals:

Envolvent:
-Xapa d'acer inox. AISI304 pintal RAL/7021
-Armari de dues portes amb dimensions 1850x520x520 mm,
-Armari a doble cara, amb portes reversibles.
-Mòdul d'abonat i escomesa +CS independents.
-Tancaments antivandàlics de triiple acció.
-Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica.
-Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
-Interruptor general automàtic i interruptor manual de comandament
M- o - A.
-Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
-Amb sòcol i bancada antivandàlic de 300mm d'acer inoxidable i
ancoratge d'armari.
-Amb porta d'accés lateral a base Cetac.
-Laterals retolats si la DF ho considera adient.

Mòdul 1:
-Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
- Escomesa normalitzada per companyia.
- Conjunt de mesura tipus  TMF-1,sense comptador.
- Protector contra sobretensions permanet i transitories Classe II.

Mòdul 2:
- 1 Interruptor general automàtic de 63A IV (IGA)
- 1 Sortida 10A II protegida per magnetotermic i diferencial instantani.
ENLLUMENAT APARCAMENT
- 4 Sortides 16A IV protegides per magnetotermic i diferencial
instantani. ENLLUMENAT PREVISIÓ PER LÍNIES EXISTENTS (L1,
L2,L3 i L4)
- 1 Sortida 10A II protegida per magnetotermic i diferencial instantani.
TELEGESTIÓ
- 1 Sortida 10A II protegida per magnetotermic i diferencial instantani.
REG
- 1 Sortida 10A II protegida per magnetotermic i diferencial instantani.
PREVISIÓ
- 1 Sortida 32A IV amb presa CETAC protegida per magnetotermic i
diferencial instantani. PROVISIONAL
- Sistema d´encesa per rellotge astronòmic.
- Presa de corrent tipus schuko  i llum a l´interior.
- Encesa amb rellotge astronomic.

Inclou excavació de terres, basament de formigó de 70x70x80cm.,
ancoratge de suports de base d'inox., total col·locació d'armari,
connexió, programació i comprovació amb posta en marxa de tots els
elements.

Armari met. ARELSA MONOLIT 2-R 2220x520x520 mm, amb 6
sortides,  o equivalent (P - 61)

9.043,75 1,000 9.043,75

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.06 9.043,75

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 07 Elements de connexió a terres i Varis

EUR
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1 FGD1U001 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra. Instal·lada segons normes, connectada a la xarxa de
terres, incloent petit material de connexió. (P - 66)

12,69 17,000 215,73

2 FGD1U002 u Placa de presa de terra acer galvanitzat, de 500x500x2mm clav.terr.
Instal·lada segons normes, connectada a la xarxa de terres, incloent
petit material de connexió.

(P - 67)

38,17 1,000 38,17

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.07 253,90

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 Instal·lació d'enllumenat exterior

Titol 3 (1) 08 Documentació

1 FENLU166 PA Legalització de la instal·lació elèctrica, amb la Memòria Tècnica de
Disseny visada corresponent, tramitació davant entitat d'inspecció i
control. Inclou abonament de taxes corresponents. Inclou resolució
d'esmenes detectades per empresa d'inspecció amb presentació de
pertinent documentació de resolució d'esmenes a l'ajuntament.
Entrega de còpia en paper i un altre en digital a l'Ajuntament. (P - 53)

215,88 1,000 215,88

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.08 215,88

Obra 01 Pressupost 2243 PRESS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 Instal·lació de telefònica

1 FDG31362 M Pas de carrer i canalització per vorera de 2 tubs corrugats de PE doble
capa, de grau 7 de resistència al xoc, de 4,5mm d'espesor i 125mm de
diàmetre, col·locat sota formigó HM-20/P/20/I per a traçat a vorera i a
pas de carrer. Inclou col·locació de cinta senyalitzadora col·locada
segons normativa vigent. (Prisma de formigó de 0.4x0.3m).
(P - 43)

19,62 96,000 1.883,52

2 FDK2U211 u Pericó de registre, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de graves, TIPUS 'H' de
Telefònica.  (P - 47)

415,06 2,000 830,12

3 FDKZH004 u Tapa a vorera per pericó de registre TIPUS 'H' de Telefònica. Incloent
recobriment protector exterior del marc amb morter en tota l'alçada de
l'arqueta.(MOLT IMPORTANT=>CADA PERICÓ DISPOSARÀ DE
LES SEVES CORRESPONENTS DISTINCIONS, AP, EP,TC,TEL,
etc.) (P - 50)

337,03 2,000 674,06

4 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, amb presència de serveis.Inclou ajudes manuals i
part proporcional d'excavació en mina. (P - 110)

10,84 24,730 268,07

5 G222U110 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte (70% terreny compacte) i amb mitjans mecànics.
Treball en mina. A justificar. Inclou treballs manuals a realitzar per
excavació en mina per sota d'instal·lacions existents o de nova
instal·lació i la càrrega mecànica del material excavat. (P - 84)

81,52 1,000 81,52

EUR
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6 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
111)

2,01 42,900 86,23

7 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

11,55 14,440 166,78

8 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 24) 7,19 17,328 124,59
9 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 135)

83,34 0,000 0,00

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris, quatre pastilles, de 20x20x4 cm,
classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland, inclòs col·locació i anivellament de tapes i
elements de mobiliari urbà i formació o retall de pericons existents.
Inclou part proporcional de paviment ratllat per a passos d'invidents. (P
- 140)

28,35 15,000 425,25

11 F9H1XX02 M2 Paviment asfàltic amb aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D
(D-8) i granulat granític, sense afectació de la base, de 5 a 8 cms de
gruix, d'amplada inferior a 2m, amb reg d'adherència. Inclou la part
proporcional dels desplaçaments de la maquinària.  (P - 30)

43,50 0,000 0,00

12 F242NN01 m3 Transport de terres/runa a obra, amb dúmper, inclòs el temps d'espera
per a la càrrega dels materials. (P - 23)

2,61 46,620 121,68

13 P2R3-N002 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i
càrrega de les terres, amb un recorregut de fins a 3  km (P - 120)

2,95 29,292 86,41

14 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM (P - 115)

6,55 24,410 159,89

15 FIMPU075 PA Imprevistos a justificar a la instal·lació de Telefònica. (P - 74) 212,00 1,000 212,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 5.120,12

EUR
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2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  APARCAMENT 179.582,30
Capítol 01.02  VORERES 15.378,43
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 35.738,82
Obra 01 Pressupost 2243 PRESS 230.699,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

230.699,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2243 PRESS 230.699,55

230.699,55

euros
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2243 21 - PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D´UN APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL
DAVANT DE L´ASIL DEL SANT CRIST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 230.699,55

13 % Despeses generals SOBRE 230.699,55.................................................................... 29.990,94

6 % Benefici industrial SOBRE 230.699,55........................................................................ 13.841,97

Subtotal 274.532,46

21 % IVA SOBRE 274.532,46............................................................................................. 57.651,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 332.184,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS )

Carles Crespo i Veigas                            Marta Garcia Bello
Arquitecte municipal                              Arquitecta municipal

Igualada, març de 2022
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L' Arquitecta  Municipal:
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Nota: Plànol base cartogràfic vol any 2020
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN DESÚS PER LA
MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL CENTRE PONENT DE LA CIUTAT

D’IGUALADA
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L' Arquitecta  Municipal:
MARTA GARCIA BELLO

Sup. útil: 4368,63 m²

Nota: Plànol base cartogràfic vol any 2020
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D’IGUALADA

Projecte L' Arquitecte  Municipal:
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Plànol

2243/21
Expedient

Data
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Març 2022
Núm. plànol

L' Arquitecta  Municipal:
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Nota: Alçats a partir d'alçades de murs existents
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D’IGUALADA
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Núm. plànol
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ESTAT ACTUAL
Seccions

SL1
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SECCIÓ LONGITUDINAL SL1  EA3: 1/250
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Nota: Alçats a partir d'alçades de murs existents
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Sup. útil: 4.368,63 m²

Nota: Plànol base cartogràfic vol any 2020
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ESTAT ACTUAL
Moviment de terresAjuntament          d'Igualada
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Punt de cala i prova d'infiltració

El moviment de terres grafiat és un
esquema en base als nivells presos al
solar.
Caldrà comprovar les mesures i
replantejar a l'obra abans d'iniciar els
treballs.
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CARLES CRESPO VEIGAS
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DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Projecte Plànol
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Data
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CARLES CRESPO VEIGAS
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Secció general. Cota 0,00Ajuntament          d'Igualada

Servei d'Obres
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Moviment de terres. Seccions longitudinalsAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA
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SL1- Rebaix 20cm de terra vegetal existent.
Secció longitudinal

SL1- Rebaix de calaix per formació de paviment
Secció longitudinal

SL1- Ferm de tot-ú i formació de pendents
Secció longitudinal
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Moviment de terres. Seccions lonitudinalsAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA
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L' Arquitecta  Municipal:
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Secció longitudinal
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Moviment de terres. Seccions transversalsAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres
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DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA
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Secció longitudinal
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA
Moviment de terres. Seccions transversalsAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Projecte Plànol

2243/21
Expedient

Data

Escala

Març 2022
Núm. plànol

L' Arquitecte  Municipal:
CARLES CRESPO VEIGAS

L' Arquitecta  Municipal:
MARTA GARCIA BELLO

ST2- Rebaix 20cm de terra vegetal existent.
Secció longitudinal

ST2- Rebaix de calaix per formació de paviment
Secció longitudinal

ST2- Ferm de tot-ú i formació de pendents
Secció longitudinal

ST2

AutoCAD SHX Text
contenidor  ORGÀNICA 2200 l

AutoCAD SHX Text
contenidor  RSU 3200 l

AutoCAD SHX Text
contenidor  ORGÀNICA 2200 l

AutoCAD SHX Text
contenidor  RSU 3200 l

AutoCAD SHX Text
contenidor  SELECTIVA 

AutoCAD SHX Text
contenidor  SELECTIVA paper - cartró 3200 l

AutoCAD SHX Text
contenidor  VIDRE 2200 l
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PROPOSTA
Zona parterre. Perfils transversalsAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Projecte Plànol

2243/21
Expedient

Data

Escala

Març 2022
Núm. plànol

L' Arquitecte  Municipal:
CARLES CRESPO VEIGAS

L' Arquitecta  Municipal:
MARTA GARCIA BELLO

s1

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
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mur existent

AutoCAD SHX Text
contenidor  ORGÀNICA 2200 l
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PROPOSTA
Detall escala carrer Prat de la RibaAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Projecte Plànol

2243/21
Expedient

Data

Escala

Març 2022
Núm. plànol

L' Arquitecte  Municipal:
CARLES CRESPO VEIGAS

L' Arquitecta  Municipal:
MARTA GARCIA BELLO

s1

s2 - Secció longitudinal escala c/ Prat de la Riba
e. 1/50

s1 - Secció transversal escala c/ Prat de la Riba
e. 1/50

Planta escala c/ Prat de la Riba
e. 1/100

s2

LLEGENDA:

Paret de bloc de morter. Acabat arrbossat per la cara exterior.
g:30cm

Paret divisòria de maó calat. g: 14cm

Solera de supermaó col·locat amb morter de ciment

Graó format amb totxana

Esglaó de peça de formigó prefabricat, color a definir per la DF,
format per peça amb escaire i bisell. Estesa: 40cm, frontal 15cm

Escopidor de pedra artificial de morter, color a definir per la DF

Passamà d'acer inoxidable

Adaptació de barana metàl·lica existent, escapçant el coronament
decoratiu actual i remat amb passamà de fusta tractada.

Paviment de panot per vorera gris, de quatre pastilles de
20x20x4cm. classe 1a
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PROPOSTA
Detall escala carrer Joan Llimona GabarróAjuntament          d'Igualada

Servei d'Obres

PROJECTE EXECUTIU PER LA RECUPERACIÓ DE SOLAR EN
DESÚS PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI DEL

CENTRE PONENT DE LA CIUTAT D’IGUALADA

Projecte Plànol

2243/21
Expedient

Data

Escala

Març 2022
Núm. plànol

L' Arquitecte  Municipal:
CARLES CRESPO VEIGAS

L' Arquitecta  Municipal:
MARTA GARCIA BELLO

s1

s2 - Secció transversal escala c/ Joan Llimona Gabarró
e. 1/50

s1 - Secció transversal escala c/ Joan Llimona Gabarró
e. 1/50

Planta escala c/ Joan Llimona Gabarró
e. 1/100

s2

L'actuació en voreres serà objecte
d'un projecte de de millora de
l'accessibilitat

LLEGENDA:

Paret de bloc de morter. Acabat arrbossat per la cara exterior.
g:30cm

Paret divisòria de maó calat. g: 14cm

Solera de supermaó col·locat amb morter de ciment

Graó format amb totxana

Esglaó de peça de formigó prefabricat, color a definir per la DF,
format per peça amb escaire i bisell. Estesa: 40cm, frontal 15cm

Escopidor de pedra artificial de morter, color a definir per la DF

Passamà d'acer inoxidable

Adaptació de barana metàl·lica existent, escapçant el coronament
decoratiu actual i remat amb passamà de fusta tractada.

Paviment de panot per vorera gris, de quatre pastilles de
20x20x4cm. classe 1a
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